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Inhoud
Van de kerkenraad
Hopelijk was het een fijne vakantietijd in de
heetste zomer van de eeuw want dit is een feit.
We hadden begin juli met de kerkenraad ons
conclaaf en bespraken er een aantal punten.
Voor het verslag, zie graag verder in de Kerkbrief.
Dit jaar was ook Sacrale Wervels weer een schot
in de roos. We hadden heel wat bezoekers voor
de fototentoonstelling van Wim Piesen. Hij was
zelf regelmatig aanwezig om zijn toehoorders
van uitleg te voorzien. Ik dank als voorzitter van
de kerkenraad iedereen voor het puike werk achter de schermen en de uren van permanentie.
Ook de optredens tijdens de Gentse Feesten kregen ondanks de hitte toch voldoende aanwezigen. De poppenkastvoorstellingen van Djiezes
hadden regelmatig 100 personen per voorstelling.
We blikken nu vooruit naar de start van ons
nieuw werkjaar en nodigen jullie graag uit op de
Startzondag op 16 september bij Francine Ongenae (uitnodiging zie verder).
De studenten zijn nog even vrij, maar de jongere jeugd en kinderen stappen met volle moed in
een nieuw schooljaar. Verder is september nog
een rustige maand en ik eindig graag met een gedicht van Kris Gelaude:
Probeer vandaag
Wat gisteren niet kon.
En als het avond wordt
Zoek dan een plek
Om even achterom te zien.
Of je het merkt of niet,
Altijd sta je een stapje verder.
Veerkracht groeit voetje voor voetje.
Rita Martens
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Terugblik
Dankwoord van vzw De Hoop

Op 17 juni jl. was de collecte bestemd
voor vzw De Hoop, een centrum met zorg
op maat voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.
In het zomernummer van de Kerkbrief
stond er al een dankwoord van ouders
Michel en Erwina Meuleman-Karas (buren van Philippe en Aletta Adams-Rambaut in Horebeke).
Hiernaast geven we nog een dankwoordje van het personeel en het bestuur mee.

Kerkenraadsconclaaf van 9 juli 2018
We waren alweer te gast in het Kollekasteel te Mariakerke.
Zoals vorig jaar hadden we als eerste punt: hoe functioneert de kerkenraad t.a.v. de predikant en
omgekeerd ? Hoe verloopt de samenwerking en de communicatie?
Alles verliep wederzijds positief. Kerkenraad en predikant zijn tevreden met elkaar, niet alleen op
spiritueel vlak maar ook wat betreft praktische zaken.
De taakverdeling binnen de kerkenraad blijft grotendeels gelijk en het takenpakket van de scriba
wordt herverdeeld.
Er werden ook een aantal vragen geformuleerd aan het adres van de bestuursraad zoals: aankoop
nieuwe liedbundels, aankoop digitaal scherm voor in de kerk, het opfrissen van de pastorie boven de
kerk met ruimte voor bibliotheek, jeugdlokaal enz.
Een digitale agenda werd aangemaakt en uitgelegd.
In verband met samenwerking met andere gemeenten komt er alvast een cursus als vorming voor de
kerkenraadsleden.
Na nog enkele variapunten besloten we de vruchtbare dag met gebed.
Rita Martens en ds. Tihamér Buzogany
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Highlights Sacrale Wervels 2018

Gitaar- en
Fototentoonste

lling Wim Piesen

luitconce

rt door Ig
or Sirotin

sky

Pelgrimsmuziek door Mar van der Veer m.m.v.
Liesbeth Franken (zang) en Josée van der Putte (tekst)
Djiezes, Jubileumproductie n.a.v. 30ste Puppetbuskersfestval
Ik kijk terug op een prima samenwerking zowel voor, als tijdens, als
na de voorstellingen. Blij ook dat ik jullie heb leren kennen.
Tof ook dat heel veel publiek mij vertelde, dat ze de locatie niet kenden en het een ware ontdekking was in de Brabantdamkerk binnen
geweest te zijn.
Hartelijke groet,
Freddy Claeys
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Terugblik
Highligh
ts Sacra

le Werv
els 201

8

Pianoconcert met improvisaties van en door
Rudy De Sutter

Maria, un libretto d’amore
Monoloog over Maria Magdalena, gebracht door
Mieke Felix, KAHAANI-vertelling

Te Deum 21.07.2018
Sint-Baafskathedraal

Aanwezig namens Gent-Centrum,
ds. Tihamér Buzogàny en Aletta
Rambaut,
namens Gent-Noord, ds. M. Loos
en namens de Anglicaanse kerk
Rev. Stephen Murray
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Grote Witte Tent Dillingen 21.07-12.08.2018
Deze zomer mocht het 55-jarig bestaan van de
Grote Witte Tent in Dillingen (G.H.Luxemburg)
worden gevierd.
Het was destijds gestart door ds. B.C. Carp, toen
evangelisatiepredikant van de Gereformeerde
kerk in Brussel. Zijn zoon ds. Emile Carp, predikant
te Wavre ging er nu voor in een bomvolle tent.

Banknummer: NL06 INGB 0000 0707 22

Om dit mooie werk te kunnen voortzetten is een
goede geldelijke ondersteuning noodzakelijk.
Gaarne uw aandacht ook daar voor!
Ko van Heest

Gezamenlijke zomerdienst op 12.08. 2018
Tijdens de laatste gezamenlijke zomerdienst op 12 augustus van de Rabot- en
de Brabantdamgemeente waren de bloemen respectievelijk bestemd voor Hans
Rouw en Etty Bruyneel als teken van verbondenheid met elkaar en onze Heer.
U ziet de beide ouderlingen van dienst, Cindy en Marijke, met de prachtige
boeketten.

Sluitingsdatum oktobernummer Kerkbrief:
vrijdagavond 28.09.2018

De redactie verzoekt u vriendelijk tot uiterlijk vrijdagavond 28 september 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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Terugblik
ProJOP naar Hongarije
Augustus 2018

Ds. Douwe Boelens en ds. Tihamér Buzogàny organiseerden deze zomer voor ProJOP een jongerenreis naar Hongarije. Uit de Brabantdamgemeente ging Jasper Adams mee, die zeer enthousiast
terugkwam.

15de Geuzenfeest te Horebeke op 19 augustus
In navolging van een aantal katholieke kerken in de omstreken van Horebeke, heeft
voor deze jubileumuitgave van het 15de Geuzenfeest ook de Brabantdamkerk beslist
om voor één keer op zondag 19 augustus de eredienst niet in eigen kerkgebouw te
houden, maar aan te sluiten bij de kerkgemeenschappen van Horebeke en omstreken.
En er werd bijzonder enthousiast ingegaan op dit voorstel: zo’n dertigtal kerkgangers
van de Brabantdamkerk hebben deze gemeenschappelijke eredienst bijgewoond,
waarbij de grote tent goed gevuld was met bijna tweehonderd aanwezigen.
Het thema van de preek die ds. Simon van der Linden tijdens deze oecumenische eredienst bracht, was gebaseerd op de Bergrede van Jezus volgens de evangelist Lucas en
de uitdagende opdracht die Jezus ons geeft: heb je vijanden lief !
Aanvullend bracht pastoor Patrick Derde ons het verrassende beeld van de roeier.
Want tijdens het roeien kijkt een roeier niet vooruit maar achteruit. Zo kijkt hij enkel
naar het verleden, de toekomst tegemoet, maar zonder die toekomst te zien. Maar
gelukkig kunnen en mogen we ons vertrouwen in God stellen, dat Hij ons de juiste weg
voor onze toekomst zal wijzen, zodat wij die juiste weg mogen volgen. Zo kunnen we vandaag kiezen
voor morgen. Ieder van ons mocht op een groen blaadje papier neerschrijven hoe we vandaag kiezen
voor morgen en daarna dat groene blaadje papier vouwen tot een (roei)bootje. Die groene bootjes
werden allemaal ingezameld en in een (inmiddels leeggelopen) waterbad geplaatst. Na de eredienst
mocht ieder van ons een willekeurig bootje gaan uitkiezen. Zo konden we lezen waardoor iemand
anders zich laat leiden om vandaag te kiezen voor morgen.
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Terugblik
Na de eredienst zijn de meesten gebleven voor het aansluitend gevarieerd programma van dit 15de
Geuzenfeest: een heerlijke warme maaltijd met zo’n 250 inschrijvingen, naar keuze barbecue of een
vegetarisch stoofpotje. Dit laatste werd bereid door de vzw Ateljee uit Gent, die zinvolle werkgelegenheid aanbiedt aan kansarmen.
De hele dag werd muzikaal opgeluisterd met een keur aan muziektalenten: het gospelkoor AFRIBEL
tijdens de eredienst en het middagmaal, een solo optreden van Weekend Stranger, Frans chanson
met Les Invités, wereldmuziek gebracht door Arto Mundo, en een concertoptreden in de Nieuwe Kerk
van het koor De Vlaamse Olijfberg aan het orgel begeleid door Sven Vermassen.
Dit 15de Geuzenfeest werd ’s avonds muzikaal uitgeleide gedaan met accordeonmuziek van zanger
Rein De Vos rond het gezellige kampvuur.
Voor de kinderen was er kinderanimatie, ’s voormiddags met Benjamins kindershow, en ’s namiddags
met Miekemies vertelateljee. Tussendoor konden de kinderen zich springend gaan uitleven in het
springkasteel.
In de namiddag was er voor de groteren in de interview-tent een druk bijgewoond gesprek van de
evolutiebioloog en journalist Dirk Draulans (62) die werd geïnterviewd door Piet Piryns (70), zijn
voormalige collega bij het weekblad Knack. Hoewel de interview-tent dit jaar groter was dan vorig
jaar, bleek die toch nog iets te klein: de laatkomers moesten buitenstaand het interview volgen, maar
dat hadden ze er blijkbaar wel voor over.
Het gespreksthema was heel breed maar daarom niet minder boeiend: Vandaag kiezen voor morgen.
Dirk Draulans bracht ons enkele verhelderende inzichten bij over het veranderende klimaat en het
veranderende weer. Zo legde hij glashelder uit hoe het komt dat deze zomermaanden juli en augustus het weerbeeld in grote delen van Europa zo stabiel en ongewoon warm was. Dit kwam door
een geblokkeerd hogedrukgebied, ook boven België. Hij legde uit waarom dit een gevolg is van de
klimaatopwarming.
De oorzaak van dit blokkeren komt namelijk door de verzwakte polaire straalstroom. Die polaire
straalstroom is een zeer sterke wind met snelheden van meer dan 100 kilometer per uur die op 9 à
10 km hoogte boven de Atlantische Oceaan van Noord-Amerika naar Europa waait. Tijdens W.O.II
ontdekten Amerikaanse piloten het nut van die straalstroom. Ze maakten daar al snel dankbaar gebruik van, want door in die straalstroom - ook wel jetstream genoemd - te gaan vliegen, verplaatst
een vliegtuig zich vaak meer dan 100 kilometer per uur sneller van Amerika naar Europa.
Diezelfde straalstroom zorgt er ook voor dat de hogedruk- en lagedrukgebieden boven Europa zich
dagdagelijks verplaatsen. Zo zorgt onder meer deze straalstroom ervoor dat het weer in België zo
afwisselend is: na regen komt zonneschijn.
De motor van deze straalstroom is het grote temperatuurverschil tussen de lage temperatuur van de
polaire lucht boven het noordpoolgebied en de veel hogere temperatuur van de (sub)tropische lucht boven de Atlantische Oceaan
en de continenten. En nu komt het: doordat de temperatuur in het
noordpoolgebied de laatste jaren merkbaar en meetbaar aan het
stijgen is, wordt dit temperatuurverschil met de (sub)tropische
lucht kleiner. Daardoor verzwakt deze straalstroom en kan die turbulente straalstroom de hogedruk- en lagedrukgebieden boven Europa minder verstoren en doen verplaatsen dan vroeger.
Verder ging het interview over de aantoonbare menselijke beïnvloeding van de huidige klimaatopwarming en waarom we ook in
dit opzicht vandaag hoe dan ook kiezen voor morgen. Door ofwel
gewoon verder te doen zoals we vandaag bezig zijn, ofwel door
ons gedrag aan te passen voor een beter morgen. Want om te
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Terugblik
voorkomen dat de menselijke beïnvloeding van de klimaatopwarming al te dramatische gevolgen
zou hebben, is een hoogdringende aanpassing van het menselijk gedrag van de gehele mensheid
noodzakelijk. En daar wringt het schoentje: hoe kun je het gedrag van een wereldbevolking van zo’n
7 miljard mensen gaan beïnvloeden en de neuzen in dezelfde richting krijgen, opdat hun collectief
gedrag vandaag en morgen minder schadelijk zou zijn voor het milieu, door bijvoorbeeld minder
broeikasgassen uit te stoten.
Uit het gesprek bleek dat Dirk Draulans eerder pessimistisch is gestemd over de haalbaarheid om dat
menselijk gedrag voldoende snel te doen wijzigen in de goede richting. Zowel het beleid van overheid
en de bedrijven, als het dagdagelijks gedrag van de bevolking blijken moeilijk te overtuigen om een
andere koers te gaan varen en zich maar schoorvoetend aan te passen aan de nieuwe inzichten die
de klimaatwetenschappers ons nu al enkele decennia bijbrengen.
Anderzijds bleek Dirk Draulans opvallend optimistisch en hoopvol dat de oplossing om de menselijke factor van de klimaatopwarming spoedig te verminderen, veeleer zal moeten en kunnen komen
van nieuwe technologische doorbraken, zoals meer milieuvriendelijke energiebronnen. Bij voorbeeld
met het rechtstreeks benutten van zonne-energie (zonnepanelen) en windenergie (windturbines), in
plaats van het verder massaal blijven ontginnen en gebruiken van fossiele brandstoffen. In dat verband had hij destijds boeiende gesprekken met zijn vader die nota bene ingenieur kernenergie was.
Zijn vader had met lede ogen moeten aanschouwen dat zijn zoon Dirk niet in zijn voetsporen wou
stappen, maar verkoos om evolutiebioloog te worden.
En toch verrassend: Dirk Draulans brak zowaar een lans voor een nieuwe vorm van kernenergie die
momenteel vooral in India en China wordt ontwikkeld: de zogenaamde thoriumreactor. Een thoriumreactor is namelijk veiliger dan een klassieke kernreactor die uranium als grondstof gebruikt. Landen
als India en Noorwegen hebben geen grote voorraden uranium, maar wel thorium. Kernmachten als
de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië verkozen in de jaren 1960 echter voor
de ontwikkeling van uraniumreactoren boven thoriumreactoren,
omdat uraniumcentrales veel meer grondstoffen produceren die
geschikt zijn voor de aanmaak van kernwapens, zoals plutonium.
Kortom: de mensheid is er dringend aan toe om vandaag de juiste
keuzes te maken voor morgen, door zich – in haar eigen belang - te
gedragen als goede rentmeesters van de planeet Aarde.
In de namiddag werd na enkele openingstoespraken een fototentoonstelling van fotograaf Paul Muylaert geopend met prachtige
natuurfoto’s van het nabijgelegen natuurgebied Het Burreken.
Tot slot: zoals aangekondigd op de flyer van dit 15de Geuzenfeest
zal met de collecte ongetwijfeld een mooi bedrag kunnen worden
overgemaakt aan een internaat voor blinde kinderen in Varanasi
(Benares), een grote historische stad aan de oevers van de Ganges,
in de staat Uttar Pradesh, Noord-Indië.
Tijdens een privéreis naar India konden Cornelis en Myriam Blommaert dit project in Varanasi ter
plaatse bezoeken. Ze waren danig onder de indruk van de positieve sociale impact van dit internaat.
Dit internaat met school voor snit en naad werd opgericht door Father Amal. Dankzij de aangepaste
beroepsopleiding voor de vele blinde meisjes en jonge vrouwen, krijgen ze perspectief op een zinvolle toekomst waarbij ze zelf voor hun inkomen zullen kunnen zorgen.
Francis Van De Walle
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Overlijdens
Andrie du Toit

Naar aanleiding van de
begrafenisdienst van
Ghislaine Verschueren

Herman en Nina du Toit melden het overlijden van broer en schoonbroer Andrie du Toit.
In Zuid-Afrika was hij een zeer bekend theoloog. Hij vertaalde, kwam op voor de vrouwenrechten en de seksuele minderheden in
de maatschappij, was eminent kenner van
het N.T. over de apostel Paulus. Hij was een
zeer progressief theoloog (geen ‘gay mensen’
veroordelen op basis van de bijbel)!

Niet alleen nu, de laatste tijd, doch al lange
jaren terug is de ganse kerkgemeenschap
een enorme steun geweest niet alleen voor
Ghislaine maar ook voor mijn vader.
Bij de begraving van Ghislaine Verschueren
waren wij weer eens enorm verblijd de
enorme samenhang te zien en de steun die
hieruit voortvloeit.
Dit schrijven om u allen van harte te bedanken voor uw aanwezigheid en steun.
Wij zijn zeer blij u allen te hebben leren
kennen en voelen ons zeker een lid van de
familie.
Onze zeldzame aanwezigheid wil niet zeggen
dat wij u allen vergeten hebben.
Géza Aranyos

Luk De Geest
Op 18 juli overleed ere-vicaris en kanunnik Luk De Geest.
Hij was vele dingen, en onder meer: mede-oprichter en
bezieler van de vzw KRAS-Gent en ORBIT, één van de organisaties die PROFUNDO bezielt.
We blijven heel dankbaar en erkentelijk voor alles wat hij heeft kunnen en mogen doen voor
onder meer de VZW's KRAS-Gent en ORBIT.
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Ter overweging
De Wonderboom
Toen ik vorig jaar van mijn
buurvrouw enkele zaden
kreeg van de wonderboom
(Latijnse benaming: Ricinus
Communis), met de waarschuwing dat de zaden giftig
zijn voor mens en dier, dacht
ik, wat doe ik ermee. Ik heb
ze in april dan maar geplant
in een zeer grote bloempot,
waarna er een maand lang
niets gebeurde. Maar half
mei begon een jonge loot
boven de grond te komen, die een dag later al
10 cm hoog was. De plant ontwikkelde zich snel
met mooie bladeren en wonderschone vuurrode
zaadknoppen. Ze werd ongeveer 2 m hoog, maar
in de tropen waar het nooit vriest, kan ze zich
ontwikkelen tot een hoogte van 13 m en I think
to myself: what a wonderful world.
Tegelijkertijd dacht ik aan de profeet Jona. Hij
moest in opdracht van God gaan verkondigen dat
de stad Ninevé, tegenwoordig Mosul, binnen 40
dagen zou worden verwoest. Maar de stad bekeerde zich en God deed het niet, zeer tot ongenoegen van de profeet. Hij had zich al neergezet
aan de rand van de stad, in de hete woestijn, om
getuige te zijn van de ondergang en verlustigde
zich op het komende schouwspel.
En God liet een wonderboom groeien, waardoor
Jona in de schaduw de komende verwoesting
kon aanschouwen. Daags daarop echter was de
wonderboom verdord en zat Jona amechtig in de
gloeiend hete zon en was hij ten dode toe vertoornd. En God zei: Jona ben jij terecht zo kwaad?
Jij wilde de wonderboom sparen. Zou Ik die grote
stad van 120.000 inwoners dan niet sparen ?
Onlangs werd mijn aandacht getrokken door een
artikel in het dagblad DE TIJD: “Krijgen we de
status van een huisdier” van de hand van Steven
Stroeykens. Dit is een artikel over A.I., artificiële
intelligentie, waar een groot deel van de mensheid zich oprecht zorgen over maakt.
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Elon Musk heeft deze A.I. al gevaarlijker dan
kernwapens genoemd en Stephen Hawking en
Bill Gates hebben al gezegd dat dit de grootste
gebeurtenis in de geschiedenis van de mens kan
zijn, maar helaas zou dit ook wel eens de laatste
kunnen zijn. De mensheid is op weg een algoritme te ontwikkelen, dat de kennis zal bevatten
van alle miljarden mensen samen en daardoor
een superintelligentie zal worden. Zoals een koe
kijkt naar een voorbijrazende trein en er niets
van begrijpt, zo zal ook de mens worden gedegradeerd door de A.I. en bewoner worden van
gecontroleerde reservaten waar ze worden gevoed en voorzien van vermaak en wellness.
De ontwikkeling van een schijnbaar almachtig algoritme heeft nu al een verlammende invloed op
de maatschappij, maar zal in de komende 10 à 20
jaar nog veel heviger worden.
Op blz. 2 van de Bijbel staat: ten dage dat gij eet
van de boom van goed en kwaad zult gij als God
zijn. Maar dat ging niet door want God zei: “stof
zijt gij en tot stof zult ge wederkeren en niet ouder worden dan 120 jaar”.
Conclusie
Met de ontwikkeling van artificiële intelligentie
probeert de mens een soort God te creëren.
Ray Kurtzweil roept uit: kun je je een betere god
voorstellen.
Van mijn kant wil ik erop wijzen dat deze superintelligentie is gebaseerd op een door mensen
ontwikkeld algoritme. Ik heb meer vertrouwen in
een andere intelligentie, Goddelijke Intelligentie,
die uit giftige zaden een wonderschone plant laat
groeien, zonder menselijke tussenkomst, een
beetje water is genoeg.
De wonderboom van Jona laat God in één dag
groeien en in één nacht verdorren. Maar dat
is niet de kern van het verhaal, maar wel dat
God compassie had met de 120.000 inwoners
van de grote stad Mosul. Je kunt je geen betere God voorstellen.				
Jacques de Schipper

Uw bijzondere aandacht
Boekbespreking
De kerkenraad wil graag samen met u een boek lezen om die ergens in het najaar of begin 2019 op een avond of een namiddag te
bespreken. Het boek dat gelezen dient te worden, is uitgeroepen
tot beste religieuze boek van het jaar 2017.
God is een vluchteling is geschreven door de Vlaamse filosoof David Dessin en laat uitschijnen dat God terug is en in Europa woont.
Het boek leest vlot, vereist geen voorkennis, plaatst de discussie
over de vluchtelingen in een ander daglicht en praat over een ander soort christendom die aan het ontstaan is, een christendom dat
voor vele Europeanen (al) vreemd is.
Als voorproefje citeer ik graag de mooiste zin van het boek: “Zittend in de deuropening van een sociale woning in Mortsel, naast
een oude vluchteling, kijkend naar evangelische Pakistani’s die in
het Urdu de Heilige Geest aanroepen, beseft een Europeaan pas
hoe vreemd het christendom hem geworden is.”
Ik hoop dat u deze boekbespreking niet wil missen. De uitnodiging om God is een vluchteling te lezen,
is niet alleen voor de leden van onze kerkgemeenschap bedoelt, maar voor iedereen die graag leest
en van gedachten wisselt. Welkom!
Ds. Tihamér Buzogàny

Scheppingsperiode 2018 (1 september t/m 4 oktober)
Thema: Het klimaat ligt op ons bord
Kies lokaal
Thema : het klimaat ligt op ons bord
Ook het komende jaar blijven we als VPKB-Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) samen met
Ecokerk oproepen na te denken over een duurzame levensstijl. Zowel voor ieder persoonlijk
als voor gezinnen, groepen maar zeker ook als
gemeente. Nadenken over plannen op langere
termijn b.v. om het energieverbruik te verminderen of te kiezen voor producten, die dichtbij
huis geproduceerd zijn. En bij voorkeur bio. Eén
van de thema’s van het klimaatplan is voedsel.
De eigen voedselkeuzes vormen niet alleen een
belangrijk onderdeel van het klimaatplan. Ze zijn
ook een manier om te werken aan een toekomst
voor alle mensen, met respect voor de aarde en
al wat leeft.
Kies lokaal
Over de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren, bestaat wereldwijd en

dus ook in ons land,
een levendig debat.
Dat is niet toevallig.
Landbouw en onze
voedselconsumptie
vormen één van de
belangrijkste thema’s
in het klimaatdebat. Landbouw zorgt
voor het broodnodige voedsel voor alle
mensen maar heeft
een impact op zijn
omgeving, positief
of negatief. Er is een
verband tussen ons
menselijk handelen
en klimaatverandering, honger, verlies
aan
biodiversiteit,
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Vooruitblik
milieu verontreiniging, armoede en de vele mensen op de vlucht.
De keuze waarop we aan landbouw doen, is
een keuze die slechts beperkt door de boer
gemaakt wordt. Markt, consumenten, landeigenaars, retail, beleid, internationale overeenkomsten... zijn steeds meer bepalend. En wat
is onze rol daarbij? Als we willen dat landbouw
een deel van de oplossing wordt en ophoudt
een deel van het probleem te zijn, zal dat ook
moeten blijken uit onze keuzes als consument.
We kunnen kiezen
Op alle vlakken kunnen mensen keuzes maken.
Hoe kunnen we het verschil maken? Meer en
meer mensen willen eerlijk en gezond voedsel
op het menu, met een kleine ecologische voetafdruk. Ze letten meer op duurzame productie en
distributie. Ook boeren willen duurzame keuzes
maken b.v. door zelf energie te produceren. Of
door te willen werken aan een gezonde bodem
en duurzame productiemethoden. Of door zelf
eiwitrijk voedergewassen te telen voor hun dieren in plaats van geïmporteerd voeder te kopen.
Maar voor deze keuzes hebben ze kansen nodig.
En landbouwgrond. En consumenten voor wie
goed en duurzaam eten iets waard is.

Kies lokaal: ban de lange keten
Een belangrijk element in de discussie is de zogeheten lange voedselketen, met de vele voedselkilometers die nodig zijn om landbouwproducten van overal, als voedingsproduct, veevoeder
of grondstof samen te brengen en er aan het
eind van de keten een verpakte maaltijd, snelle
hap of snack van te maken voor de verwende
westerse consument. Onze hele consumptiemachine kost massa’s energie en veroorzaakt bovendien een ontoelaatbare voedselverspilling.
Met je gemeente, je gezin of groep kun je keuzes
maken voor solidaire maaltijden. Veel eetplezier!
De Werkgroep Kerk in de Samenleving.
Contact: Rob van Drimmelen
E-mail: robvandrimmelen4@gmail
Uit de Brochure van Ecokerk.
Websites:
www.ecokerk.be
www.kieslokaal.be
www.protestantlink.be

Kunst door Drongen: 8 en 9 september
Drongenaars, waaronder Caroline François, echtgenote van
dr. Johan Temmerman, stellen tentoon: “Ten einde van W.O.I,
vrede, hoop, toekomst, liefde, vriendschap”.
Programma
Zaterdag, 8 september van 14:00 tot 18:00
Om 19:30 - Drongen in Concert - Ontvangstplein
Verzorgd door Oberon Pack up your troubles
Deuren open vanaf 19:00 (bij slecht weer gaat het concert
door in de neogotische kapel)
Om 15:00 - Drongen in Concert – Ontvangstplein
Verzorgd door De Muziekacademie
Zondag, 9 september van 10:00 tot 18:00
Om 11:00 - Drongen in Concert – Ontvangstplein
Verzorgd door Canta Ludens
Toegang gratis

14 |

Vooruitblik
Startzondag: 16 september
Aan tafel voor een goed gesprek

Om de startzondag goed te beginnen, zullen de
aanwezigen op zondag 16 september een preek
over een feestmaal horen om op die manier gehoor te geven aan het schitterende initiatief van
de werkgroep Kerk in de Samenleving in het kader van de Scheppingsperiode.
Het verhaal van Jezus dat wij op de startzondag
zullen lezen, is voor iedereen duidelijk, maar
de vraag is of wij ook kunnen begrijpen wat de
Meester eigenlijk bedoelt? Jezus spreekt over de
menselijke contacten en over verhoudingen die
wij met elkaar hebben of moeten hebben.
Bij het feestmaal waar ook Jezus uitgenodigd is,
kan iedereen aanschuiven, dus u mag ook iemand meenemen die onze kerkelijke kost nog
niet kent.
Samen willen wij stilstaan bij de vraag: waar
komt ons voedsel vandaan? Door wie en hoe is
die geproduceerd? Jullie krijgen ook uitleg over
bepaald voedsel dat op uw bord zal liggen van
mensen die duurzame voeding produceren.
Na de dienst zullen wij samen genieten in de tuin

bij Francine Ongenae bij een glaasje, lekker eten
en een heerlijk dessertje… voor slechts 8 euro.
Inschrijven kan bij Rita Martens op zondag 2 september en zondag 9 september of per e-mail of
telefoon (zie vooraan Kerkbrief).
Kom gerust mee. Vervoer kan geregeld worden.
Adres: Rozebroekstraat 77
9040 Sint-Amandsberg
We maken er een gezellige dag van!
Namens het organisatiecomité,
Rita Martens
ds. Tihamér Buzogàny

Bijbel aan huis
Tijdens de Bijbelstudie-avonden die deze maand van start gaan, ontmoeten wij, op vraag van een Bijbelstudievriendin, een aantal belangrijke en indrukwekkende personages vanuit het Oude Testament.
Deze maand beginnen wij met Abraham en Sara. Volgende maand zullen wij nader kennis maken met Mozes en in november volgen wij het
leven van David.
De plaatsen van ontmoetingen blijven als voorheen: woensdagmiddag
zijn jullie om 14:30 van harte welkom in het PCC en vrijdagavond vanaf 19:30 in De Pinte bij Francis
en An Van De Walle.
De data wanneer de Bijbelstudies doorgaan, mag u alvast in uw agenda noteren:
.
woensdag 26 september en vrijdag 28 september
.
woensdag 24 oktober en vrijdag 26 oktober
.
woensdag 28 november en vrijdag 30 november
Ds. Tihamér Buzogàny
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Vooruitblik
Twee studiedagen over ‘pionieren’

6 oktober 2018 van 09:30 - 14:00 (Protestantse Kerk Brussel)
9 februari 2019

De afgelopen jaren hebben meerdere VPKB-gemeenten gezocht naar nieuwe
wegen om het Evangelie in de samenleving present te stellen, alle op uiteenlopende wijze, uitgaande van de eigen plaatselijke situatie. Een enkele maal werd
het roer radicaal omgegooid en werd er een pionier aangesteld.
Zoals ook op de Synodevergadering van november vorig jaar bleek, roept dit
meerdere en soms ook diepgrijpende vragen op, zowel over verwachtingspatronen als over de inbedding in onze kerkstructuur.
Het is goed en zelfs noodzakelijk om daarover gezamenlijk als landelijke kerk
met elkaar van gedachten te wisselen. Wel moeten daarbij twee soorten vragen
uit elkaar gehouden worden. Daarom worden er twee nationale studiedagen
over pionieren georganiseerd.
Op de eerste dag wordt het thema bepaald door de hoofdvraag wat wij als VPKB
van een pionier en 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 de Belgische context te laten slagen.
Deze dagen richten zich tot predikanten, proponenten, pioniers, districtsbesturen, kerkenraadsleden
en staan open voor iedereen die belangstelling heeft en mee wil denken.
Ter voorbereiding van deze studiedagen kunt u een Brochure en het Synodedocument (2014) Richtlijnen opvragen op onderstaand e-mailadres.
Om praktische redenen is opgave verplicht.
Voor de eerste studiedag kan dit uiterlijk op 21 september via : bureau@protestant.link

Van harte gefeliciteerd, jarigen !
01: Matthias Lehman
01: Astrid Van der Haeghen
06: Marijke Kruijne
06: Thea Schaap
07: Francine Ongenae
10: Janneke van Heest
10: Caroline François
14: Gwenda Stevens
17: Gertruida Bos
20: Ivan De Wilde
25: Sebastiaan J.M. Sercu
29: Jacob De Schipper
30: Ingrid Van Kesteren
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Vooruitblik
PROFUNDO-Ledeberg,
ontdek Indonesië
7 oktober 2018

De Brabantdamkerkgemeenschap werkt actief
mee aan de activiteiten van PROFUNDO-Gent en
nodigt u daarom van harte uit op de komende
PROFUNDO publieksdag in Gent-Ledeberg op
zondagnamiddag 7 oktober 2018 van 13:00 tot
18:00.
Op het programma van deze tweede publieksdag 2018 van PROFUNDO-Gent staat naast een
bezoek aan de Yavuz Sultan Selim-moskee en de
katholieke Sint-Lievenkerk in Ledeberg, een speciale themanamiddag: Ontdek Indonesië, met
alles er op en er aan, in de theaterzaal aan het
Ledebergplein: een gesprek over hoe verschillende religies in Indonesië met elkaar samen leven,
afgewisseld met Indonesische muziek, dansoptredens en Indonesische hapjes en drankjes. Dit
zal worden gebracht door de Indonesische diaspora-gemeenschap in Gent en omstreken.
Even ter herinnering: PROFUNDO is een beweging die ernaar streeft om in een aantal Vlaamse
centrumsteden waar veel nieuwe Belgen wonen
en leven initiatieven te nemen voor een betere
verstandhouding en een harmonieus samenleven van de diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen. PROFUNDO-Gent werkt daartoe
samen met VOEM vzw, De Centrale en Orbit vzw.
Bij zo’n publieksdag organiseert PROFUNDO-Gent een stadswandeling met een drietal
stopplaatsen waar verschillende lokale religieuze
en levensbeschouwelijke gemeenschappen met
elkaar in dialoog kunnen gaan om zo elkaar beter
te leren kennen en waarderen. Afsluitend is er
dan telkens een muzikale ontmoeting. Profundo
nodigt daarbij de diverse gemeenschappen uit
om hun levensbeschouwing beter bekend te maken door de deuren van hun samenkomstplaats
te openen en een open dialoog met de bezoekers aan te gaan. De namiddag wordt dan telkens
afgerond met een muziekoptreden komende uit
een specifieke gemeenschap. Op 7 oktober is dit
dus Indonesië.
Francis Van De Walle
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Aankondiging
Preekcursus en cursus liturgie en spiritualiteit
Februari 2019
Aanbod voor gemeenteleden

Uit verschillende vragen bleek de interesse voor een nieuwe cursus Lekenprediker.
Vanaf februari 2019 willen we daarom een cursus aanbieden die zowel tegemoet komt
aan de vraag voor hen die al regelmatig voorgaan en hun preekervaring willen delen
en er uit willen leren alsook voor gemeenteleden en kerkenraadsleden, die meer liturgische achtergrond wensen en al dan niet de wens hebben om in kerkdiensten voor te
gaan. Nu al experimenteren gemeenten, bij afwezigheid van predikant of gastvoorganger, door de kerkenraad of gemeenteleden te laten voorgaan.
De kerkdienst is meer dan een goede preek. Doorheen de gehele dienst mag er iets geproefd, gevoeld of ervaren worden van Gods verhaal met mensen. In een traditie van
priesterschap van alle gelovigen zou de eredienst een zaak moeten zijn van de gehele
gemeente en niet enkel van de voorganger. Vandaar dat we eigenlijk twee cursussen in
één aanbieden, namelijk een cursus voor hen die in eerste instantie zich interesseren
voor de liturgie en één cursus voor hen die meer interesse hebben in de prediking.
Eigentijds kerk-zijn laat ruimte voor andere vormen van kerk-zijn, andere manieren van preken zoals
een dialoogpreek. Maar ook pionieren vraagt soms om een andere vormen van vieren. Bovendien
hebben veel gemeenten te maken met een instroom van kerkleden met andere culturele achtergronden. Zij brengen vaak hun eigen spiritualiteit mee en in. Hoe kunnen we de diverse vormen combineren tot een verbindend vieren? Ook hier willen we aandacht aan besteden.
Praktisch
Voorziene start februari 2019. Meer informatie vindt u http://nl.protestant.link/preekcursus-en-cursus-liturgie-en-spiritualiteit-2019
U kunt zich nu al opgeven als geïnteresseerde door een mail te sturen naar onderstaand adres.
De cursus zal gegeven worden in het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel.
In de ochtend is er een theoretisch programma in de namiddag is er ruimte voor praktijk, telkens op
zaterdagen van 10:00-16:00.
De lesgevers zijn zelf voorganger binnen de VPKB en door de diversiteit aan lesgevers krijgt u eveneens een beeld van de diversiteit aan spiritualiteit van de VPKB.
De gehele cursus omvat :
.
8 ochtenden theorie en
.
8 zaterdagnamiddagen praktijk Liturgie en/of
.
8 zaterdagnamiddagen praktijk Prediking
U geeft u op voor de cursus Liturgie of voor de cursus Prediking
We voorzien een maximum van 12 deelnemers.
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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Activiteiten
05 september 14:00 Seniorendans in de Melac te Zwijnaarde
08 en 09 sept.
Kunst door Drongen
12 september 19:00 Kerkenraadsvergadering bij Aletta Rambaut
16 september		
Startzondag na de dienst bij Francine Ongenae in
			St. Amandsberg
19 september 14:00 Seniorendans in de Melac te Zwijnaarde
26 september 14:30 Bijbel aan huis in het PCC
28 september 19.30 Bijbel aan huis bij An en Francis Van De Walle in De Pinte
06 oktober
09:30 Studiedag Pionieren Protestantse kerk Brussel
07 oktober
13:00 Profundo Ledeberg

Pastoraat
Wel en wee van de Brabantdamgemeente
Als een bloem zo is het leven
’t begin is teer en klein
De één die bloeit uitbundig
De ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang
Weer anderen maar heel even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort
Dat is ’t geheim van het leven

onze kerkdiensten en andere samenkomsten
bezocht en zich erg thuis voelde bij ons in de
gemeente, die zij had leren kennen door eens
mee te komen met ons trouw gemeentelid Laslo Aranyos. Het laatste jaar ging haar gezondheid echter snel achteruit en zij voelde zelf ook

De zomer loopt op lome voeten verder
door de tijd. We kunnen terugkijken
op uitzonderlijke zomerse maanden.
Voor sommigen moeilijk vanwege de
aanhoudende warmte, voor anderen
één lange vakantietijd zo zonder paraplu en regenjas. En ook deze maanden
hebben we meegeleefd met elkaar:
ons verheugd over blije berichten en
getreurd met diegenen die getroffen
werden door ziekte of afscheid moesten nemen van geliefden.
Zo ontviel ons op 12 juli Ghislaine Verschueren, die sinds vele jaren
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Pastoraat
dat haar einde nabij was. In het begin was dat
moeilijk te accepteren, maar later toen zij in De
Zonnebloem verbleef, zo vlakbij haar huis, kreeg
zij er vrede mee. Wij verliezen een lieve en trouwe vriendin waarvan wij op 19 juli in haar parochiekerk afscheid hebben genomen. Wij danken
Geza en Martine voor hun goede zorgen voor
Ghislaine. Het gedichtje hierboven stond op haar
gedenkkaartje.
Met het voortschrijden der weken sterkt
Martine van Belle-de Jonge steeds verder aan en
kan zij meer en meer haar gewone manier van
leven en bezig zijn in haar gezin en daar buiten
weer opnemen. Het is fijn haar weer regelmatig
in ons midden te kunnen begroeten. Ga verder
op deze weg, we zien je graag verschijnen.
Ook Etty Bruyneel-Deelstra kreeg eind
juni goed nieuws, want nu haar ziekte gunstig reageert op de medicatie kreeg zij van haar dokters
zelfs groen licht om er even tussenuit te trekken
en vakantie te nemen om alles een tijdje achter
zich te laten wat al zoveel maanden haar dagelijkse leven domineert. Moge deze dagen je de
gelegenheid geven om je samen met Wim te
herbronnen en jullie batterijen weer op te laden,
want ook als partner is het goed als de riem er
eens eventjes afkan.
Ondertussen is Huguette Spatz verhuist,
een drukke en ook stresserende periode, waar je
natuurlijk door moet en waarin je voor veel beslissingen gesteld wordt. Maar nu de stap is genomen en haar seniorenflat naar haar zin is ingericht is alles een stuk eenvoudiger geworden. De
winkels en het openbaar vervoer zijn veel dichterbij, de bibliotheek en onze kerk op korte loopafstand, het zijn voordelen die tellen. Haar adres:
Seniotel Artevelde Hofstraat 47, Serviceflat 306.
Haar telefoonnummer bleef ongewijzigd.
Ko Van Heest was genoodzaakt een tijdje thuis te blijven en geduldig te wachten op de
genezing van een wonde en hij moest daardoor
zelfs een orgelbeurt laten schieten. Wij hopen
dat je bij het verschijnen van dit nummer verlost
bent van je huisarrest.
Erika Ehrhardt, beter bekend bij ons als
de moeder van Bea, kreeg ernstige problemen
met een ontstoken schouder, dit bleek toch zo
ernstig dat een ziekenhuisopname noodzakelijk
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was. Dit valt Erika zwaar, wij wensen haar beterschap en geduld en hopen dat de bezoekjes
van Herwig en Bea Smetryns en de kleinkinderen
haar dagen mogen verlichten.
Deze zomer mochten we ons ook weer
verheugen met ouders, grootouders en zelfs
overgrootouders over de komst van nieuw, jong
en veelbelovend leven. Veel blijdschap bij Anton
en Gwenda Renting bij de komst van Nor-Elisabeth, een wolk van een meisje, waaraan Anton
direct zijn hart verpand heeft, terwijl hij toch nog
stilletjes blijft hopen op een stamhouder, maar
die hoop ligt nog in de toekomst verborgen.
Rudy en Sabine Liagre zijn de trotse
grootouders van Walt, de 5de in de rij kleinkinderen en al het 14de achterkleinkind van Pierre
en Loraine Liagre. Mogen deze nu nog zo kleine
baby’s opgroeien onder Gods hoede, omringd
door de liefdevolle zorgen van hun familie.
Op 12 augustus vierden Marcel en Agnes Bundervoet-Hoste hun Gouden Bruiloft in familiekring en op zondag 26 augustus deden we
dat nog eens over tijdens de eredienst. Wij wensen jullie samen nog vele gezonde en gelukkige
jaren toe met jullie tweetjes onder Gods liefdevolle bescherming.
Anna Van der Vennet kan door aanhoudende lichamelijke problemen de zondagse kerkdienst niet zo dikwijls bezoeken als ze zou willen.
Hopelijk brengen verdere onderzoeken duidelijkheid. Ook aan haar blijven wij denken.
Het werd een memorabele zomer met recordhoge temperaturen, droogte en fikse plaatselijke
buien. Zo is het nu ik deze rubriek schrijf om tijdig klaar te zijn voor de druk. Hoe het zal zijn als
u dit stukje leest is nog af te wachten, wel is dan
zeker dat we aan het begin staan van een nieuw
kerkelijk seizoen met veel om naar uit te kijken
en om met elkaar te kunnen vieren en beleven.
Wij wensen u toe dat u er dan ook bij kunt zijn bij
leven en welzijn, daarvoor mogen we elkaar met
een gerust hart toevertrouwen aan onze God die
is en zijn zal tot aan het einde der dagen.
Marijke Schaefer

Ter overdenking
START met een goed gesprek (Jona 1-4)
Bijna elke protestantse gemeente in Vlaanderen
viert de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen
op een septemberzondag. Iedereen is terug, de
vakantie is voorbij, scholen hebben hun poorten
al geopend en als wij bekenden op straat tegenkomen, vertellen we met veel enthousiasme over
onze vakantie die jammer genoeg al voorbij is.
In de kerk voeren wij eveneens gesprekken over
alles wat er rondom ons en in de wereld gebeurt.
Het is daarom dus niet toevallig dat onze zusterkerk in Nederland Een goed gesprek als thema
voor de startzondag van dit jaar heeft gekozen.
Ook Jona voert een gesprek met zijn opdrachtgever. God zei tegen zijn profeet dat hij naar Nineve
moest gaan om de Assyriërs, bewoners van de
grote stad te bekeren, maar blijkbaar koestert de
profeet andere gedachten wanneer hij de overtocht betaalt om naar Tarsis te gaan, weg van de
Heer.
“Maar de Heer wierp een hevige storm op zee”
(Jona 1,4 ), de zeelieden worden bang en ze werpen lot om te weten wiens schuld het is dat zo
een ramp hun boot treft. Jona kon er niet onderuit. Hij moest met schaamrood op zijn wangen
vertellen wie hij is en voor wie hij vlucht. Nadat
de zeelieden de nodige maatregelen namen,
wordt Jona opgeslokt door een grote vis die hem
na drie dagen en nachten uitspuwde op het land,
niet ver van Nineve.
Jona kon dit keer geen nee zeggen, hij moest opnieuw starten, met zijn God praten en in Nineve doen wat hij niet wilde, de goede boodschap
van God aan mensen vertellen die andere goden
hadden. Mission impossible en toch….

wereld die verloren ligt in schuld en het verbaast
hem dat God ook deze mensen graag ziet.
“Hoe kan dat?” vragen wij soms verbaasd, “hoe
kan het dat God ook mijn buren graag ziet? Hoe
kan het, dat Hij ook oog heeft voor degenen die
de kerk niet eens van buiten kennen? Hoe kan
het dat God zijn enige Zoon gaf om deze wereld
te redden en de Jona’s van deze wereld liever
dood zijn dan dat ze Nineve gered zien?” God kan
iets wat Jona en wij niet kunnen: Vergeven!
De profeet is woedend en begrijpt God niet. Jona
wil dat de mensen van Nineve veroordeeld worden en God hen een lesje leert, maar in plaats
daarvan stelt God een vraag aan hem: “is het terecht dat je zo kwaad bent?” (Jona 4, 4/b). Jona
geeft geen antwoord op deze vraag, maar loopt
(alweer) weg.
De goede boodschap die wij in deze start periode horen en die in onze gesprekken binnen en
buiten de kerk mogen gebruiken, is dat onze God
maar een boodschap heeft, een boodschap van
liefde. Soms begrijpen wij deze boodschap niet
en lopen we weg, weg van God en van elkaar en
toch blijft er elke dag een gelegenheid om terug
te keren en elkaar te ontmoeten onder de wonderboom die God liet opschieten om onze ergernissen te verdrijven.
Ds. Tihamér Buzogàny

Toen de inwoners van Nineve zich bekeerden en
God hen vergaf kon Jona dat niet zonder woorden laten. Hij weigert om zijn haat los te laten.
Hij begrijpt niet hoe God van Nineve kan houden? In zijn ogen is Nineve het symbool van een
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Varia
De bloemen van de kerk waren
in de maand juli en augustus voor...
01 juli 2018: 		
08 juli 2018: 		
15 juli 2018: 		
22 juli 2018: 		
05 augustus 2018:
12 augustus 2018:
26 augustus 2018:
			

Jannica De Prenter als dank
Huguette Spatz wegens verhuis
Ds. Johan Temmerman als dank
Rudy Liagre n.a.v. de geboorte kleinkind
Ko van Heest ter bemoediging
Etty Bruyneel ter bemoediging
Loraine Liagre ter bemoediging
Agnes en Marcel Bundervoet voor hun Gouden Bruiloft

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
Zondag, 2 september
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)			
Koor met Mar van der Veer
Koffiedienst			Fam. Buzogàny
Zondag, 9 september							Heilig Avondmaal
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			
Arnold De Jonge (?)
Koffiedienst			
Rita Martens en Janny Geluk
Zondag, 16 september							Startzondag
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes			
De Helpende hand
Organist(e)			
Ko van Heest
Koffiedienst			geen
Zondag, 23 september
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes			Kerkenwerk /
Organist(e)			
Arnold De Jonge
Koffiedienst			
Micheline Morel / ds. T. Buzogàny
Zondag, 30 september
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			
Zondag, 7 oktober
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst

Ds. Eefje van der Linden
Francis Van De Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Kerkbrief
Ko van Heest
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Schaefer / Rita Martens
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.
September
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		
zaterdag
zondag		

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

Deut. 2:16-25		
Efeziërs 6:10-17		
Efeziërs 6:18-24		
Psalm 20		
Deut. 2:26-37		
Deut. 3:1-11		
Deut. 3:12-22		
Deut. 3:23–4:4		
Deut. 4:5-20		
Deut. 4:21-31		
Deut. 4:32-43		
Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:14-33
Marcus 8:27–9:1 P
Marcus 9:2-13		
Marcus 9:14-29		
Rechters 7:1-12		
Rechters 7:13–8:3
Rechters 8:4-21		
Rechters 8:22-32		
Deut. 12:1-12		
Deut. 12:13-28		
Deut. 12:29–13:6
Deut. 13:7-19		
Rechters 8:33–9:21
Rechters 9:22-49		
Rechters 9:50–10:5
Marcus 9:30-41		
Marcus 9:42-50		
Rechters 10:6-18		

Volksverhuizingen
Wapenrusting
Gebedsoproep
Overwinningslied
De koninklijke weg geweigerd
Museumbed
Iedereen moet meedoen
Onverhoord gebed
Bewondering van buitenlanders
Verantwoordelijkheid
Bevoorrecht volk
Bijbelstudie
Nieuwe wegen
etrus: rots of Satan?
Hemel op aarde
Gebedsgenezing
Gideonsbende
Wie krijgt de eer?
Gewelddaden
De echte heerser
Grenzen
Vlees en bloed
Hart en ziel
Dien alleen de HEER
Onbeheerst
Geweldsspiraal
In het heetst van de strijd
Klein = groot
Amputatie
Redding is niet vanzelfsprekend

01 oktober
02 oktober
03 oktober
04 oktober
05 oktober
06 oktober
07 oktober

Rechters 11:1-11		
Rechters 11:12-27
Rechters 11:28-40
Psalm 35:1-10		
Psalm 35:11-28		
Marcus 10:1-16		
Marcus 10:17-31

(Over)gehaald
Met open vizier
de HEER kiest het offer
Doe mij recht, HEER!
Lijden onder leedvermaak
Kinderzegen
Door het oog van een naald

Oktober
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
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