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Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.
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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  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
    ten name van VPKB Gent-Centrum
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    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

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

Het was een mooie startzondag in de tuin van 
Francine Ongenae. We genoten van een lekkere 
BBQ en een goed gesprek. Dank aan ieder die 
een handje toestak.
De kerkenraadsvergadering startte in aanwezig-
heid van ds. Eefje van der Linden om samen de 
zondagsdienst van 30 september voor te berei-
den. Verder kwamen verschillende evaluatie-
punten aan bod zoals de Gentse Feesten, Sacrale 
Wervels en de optredens.
Bij de vooruitblik springt alvast zaterdag 20 ok-
tober in het oog. We gaven namelijk onze mede-
werking aan de viering van Koning Willem I met 
heel wat cultuuractiviteiten en ’s avonds een mu-
zikaal slotevenement: Zie Ze Zingen in onze kerk.
Ook Bijbel aan huis en Avondcontact zijn weer 
van de partij.
Vergeet ook lunchzondag niet op 21 oktober.
We willen investeren in de toekomst en het op 
een creatieve manier aanpakken met allerlei ac-
tiviteiten zoals iets ondernemen met een andere 
gemeente, maar ook blijvend aandacht hebben 
voor mensen in armoede. Zo krijgen we eind no-
vember een toneelstuk over armoede, ons ge-
bracht door mensen uit de vierde wereld.
Tenslotte zijn we heel blij dat Martine De Jonge 
haar taak als kerkenraadslid opnieuw wil opne-
men en wensen haar het allerbeste.
Heb je verder ideeën, tips… zeg het ons.
Fijne herfstmomenten!

Jij bent jij. 
En dat is heerlijk.
Dat jij bent wie je bent.
En dat jij anders bent dan ik en alle anderen.
Jij bent jij.
En dat is heerlijk.
Neem je eigen ruimte in.
Adem in en uit.
Laat ons de lucht koesteren die zuurstof geeft.
Het heldere water dat ons een spiegel voor-
houdt.
Samenleven is de aarde koesteren.
En de ander laten zijn wie hij is.
Gun elkaar die ademruimte.

Gun elkaar wat ademruimte van BZN
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Terugblik
Kunst door Drongen: 8 en 9 september 2018

Drongenaars, waaronder Caroline François, echtgenote van dr. 
Johan Temmerman, stellen tentoon: Ten einde van WO I, vrede, 
hoop, toekomst, liefde, vriendschap.

Kunst kan mensen verenigen en daarom ben ik samen met Jan-
ny en Micheline op zondag 9 september na de dienst een kijkje 
gaan nemen in het schilderachtige decor van de Oude Abdij en 
haar tuin. 
Verschillende kunstenaars stelden hun werken ten toon en het 
was echt de moeite. Op de eerste verdieping naast de Neogo-
tische Kapel waren de werken van Caroline François te bewon-
deren. Handen drukken een karakter uit en daarom liet Caroline 
het meest karakteristieke van vrede zien in een compositie met 
talloze handen. Proficiat Caroline!

Rita Martens

Ook poëzie kon mij, ons bekoren met de mooie gedichten van Mari.

 bij het vallen
 van een avond
 in de koelte
 van de ondergaande zon
 luwt het maanlicht
 zacht
 ons denken
 breekt
 bij momenten
 de val 

Sluitingsdata komende Kerkbrieven:
vrijdagavond 19.10.2018 voor de Kerkbrief van november
vrijdagavond 23.11.2018 voor de Kerkbrief van december

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande data te respecteren voor het inzenden van 
uw bijdragen,  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
Startzondag: 16 september 2018

De foto’s spreken voor zich hoe 
goed het weer was...
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Terugblik

Startzondaglied 2018
(op de melodie van Grote God, wij loven U)

Startzondag was een mooie dag
Samen zaten we in de kerk
Tihamér had een dubbele taak:
Preken en spreken over een goed gesprek
De jeugd verzorgde mooi de muziek
Voor een vrolijk en dankbaar publiek

Later gingen we naar de tuin
Bij Francine in Sint-Amandsberg
Philippe kreeg ook een dikke duim
Voor de heerlijke, eerlijke maaltijd
Samen werd de vaat gedaan
Tevreden mochten we huiswaarts gaan…

Helpende handen en 

zangers van dienst...

...kregen een daverend applaus!
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Dank je wel

De vrijwilligers en de aalmoezenier bij Brussels 
Airport Chaplaincy willen u hartelijk bedanken voor 
uw bijdrage en steun aan de aalmoezeniersdienst.

We zullen de collectes besteden aan het onderhoud van de kapellen en het verder uitbouwen 
van de aalmoezeniersdienst. We hopen te mogen blijven rekenen op uw steun in de toekomst.

Met hartelijke groet,
Ds. Edwin Delen, Luchthavenaalmoezenier Brussels Airport.
Protestant Airport Chaplaincy
T + 32 2 753 68 77
edwin.delen@brusselsairport.be
T + 499 360 338 - edwin.delen@telenet.be

Dankjewel!

Ik weet nog goed dat ik op 26 februari 2018 voor het eerst bin-
nenstapte in de Brabantdamkerk voor een kennismaking met 
de kerkenraad. Hoewel ik wist dat ik in Brugge in een fijne ge-
meente zou terechtkomen, voelde ik me toch behoorlijk onze-
ker. Wat kon ik allemaal verwachten? Hoe zou ik het geheel van 
de VPKB gaan ervaren en zou ik daaraan kunnen wennen? Zou 
het wel klikken met mijn stagegemeente? Gelukkig was het ijs 
al heel snel gebroken en zijn we samen op weg gegaan en werd 
het een reis vol mooie en bijzondere contacten. 

Ik kijk met veel dankbaarheid terug op mijn stageperiode in de Gent-Brabantdam-gemeente, want 
wat heb ik ontzettend veel geleerd! Ik leerde niet alleen de VPKB in haar geheel kennen, maar ook de 
veelzijdigheid van Gent-Brabantdam. Er waren heel wat activiteiten waar ik vorm aan mocht geven: 
de Bijbelstudie over de derde zendingsreis van Paulus, de jongerenavond over verslaving en de lezin-
gen over het protestantisme tijdens de Gentse Feesten. Ook naar de vieringen waarin ik voor mocht 
gaan, kijk ik met veel dankbaarheid terug: de Witte Donderdagdienst die ik samen met ds. Buzogàny 
mocht voorbereiden en leiden en de twee themadiensten over Job waarin ik zelf ben voorgegaan. 
In de periode waarin ik stage mocht lopen in uw gemeente, heb ik u ervaren als een betrokken ge-
meente, die midden in de Gentse samenleving staat, open en gericht op wat er leeft in de stad. Die 
open houding naar de stad, heeft me heel wat ideeën en inspiratie gegeven voor de invulling van mijn 
proponentschap en mijn toekomstige predikantschap in Brugge. 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar ds. Buzogany. Dankzij zijn warmhartelijke begeleiding 
heb ik me niet alleen in Gent-Brabantdam welkom gevoeld, maar ook binnen het district Oost- en 
West-Vlaanderen. Tenslotte ook nog een woordje van dank naar u allen: Merci voor alle openheid 
tijdens de fijne gesprekken, de Bijbelstudie en het koffiedrinken na de dienst. 

Jannica de Prenter
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Dank je wel
Gouden bruiloft Marcel en Agnes Bundervoet : 10 augustus 2018

Oud worden in deze tijd
 
Het is gewoon niet voor te stellen: u moet met een machientje bellen. 
U kunt er ook een tekst op lezen en moet altijd bereikbaar wezen.
Dat kan dus niet gewoon met een vaste telefoon.
Wilt u een treinkaartje kopen?
Nee, niet naar het loket lopen, daar is niemand meer te zien.
Uw kaartje komt uit een machien!
U moet overal op drukken in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij!
Achter u ziet ge een rij kwaad en knarsetandend staan,

want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt er geen geld netjes voor u uitgeteld...

dat is tegen de cultuur! Nee, uw geld komt uit de muur!
Als u maar de code kent, anders krijgt u nog geen cent!

Om u nog meer te plezieren, moogt ge internet-bankieren,
allemaal voor uw gemak, alles onder eigen dak.

Niemand die er ooit om vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man, wat een geploeter,
alles moet met de computer, anders speelt ge niet meer mee.
Op w.w.w. en punt be vindt u alle informatie,
maar wie behoedt u voor frustratie, als dat ding het dan niet doet?
Nu, dan wordt ge toch niet goed?
Maar dan zegt men u: "Och, och, Microsoft die helpt u toch?"
Ach, u gaat er onderdoor en raakt zeker buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid... oud worden in deze tijd !!! 
 

Auteur: Suzy Zubac Bewerking: A.R.B. 
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Vooruitblik 

Opening Academiejaar 
donderdag 4 oktober 2018De voorzitter, de vicevoorzitter en de bestuursraad nodigen u uit tot de 

opening van het academiejaar 2018-2019 van de Faculteit voor Protestantse 
Theologie en Religiestudies te Brussel op
donderdag 4 oktober a.s. om 17:00 in de protestantse Museumkerk, 
Museumplein 2 te 1000 Brussel. 
Na de plechtigheid wordt u een aperitief aangeboden.

Studiedag Pionieren 
zaterdag 6 oktober 2018

Pionieren, dat doen we sàmen!

Daarom, beste gemeenteleden, kerkenraadsleden, pioniers, proponenten, 
predikanten en iedereen die belangstelling heeft en mee wil denken, kom 
naar de Studiedag Pionieren op 6 oktober 2018, een dag boordevol interac-
tie in het gebouw van de 
Protestantse kerk Brussel, Nieuwe Graanmarkt 8 – 1000 Brussel 

Programma

09:00  Onthaal met koffie en thee
09:30  Welkom en inleiding op de dag
09:45  Drie korte praktijkverhalen door de pioniers 
 Andries Boekhout (Oostende), Stephen Pitt (Ransdart) en Hans  
 Bronsveld (Geraardsbergen)
10:30  Pauze

10:45  VPKB, kerk in de straat  -  twee verkenningen: 
 Vastheid in vloeibare tijden, uitdagingen voor geloof en Kerk 
 vandaag
 Welke vragen stellen de mensen (zinzoekers, malcontenten, 
 consumenten, zij die moeten overleven) aan de Kerk?
 prof. dr. Johan Temmerman

 Een kleine ecclesiologie over het einde van de straat
 Welk antwoord kan de Kerk bieden?
 ds. Steven H. Fuite

11:15  Plenair panelgesprek 
12:30 Lunch (eigen broodjes meenemen, soep wordt voorzien)
13:15 Gesprek in groepjes (per taalrol)
14:30 Afronding en sluiting
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Vooruitblik

Werk met leprapatiënten
6 oktober 2018

Handen en voeten geven zodat zij weer kunnen stappen

Op zaterdag 6 oktober om 19:30 komt mevr. Gafafer, verpleegkundige in het 
Medisch Centrum in Macena (Guinee) ons met beelden vertellen over haar 
werk bij het rehabiliteren van patiënten die getroffen werden door lepra. 

Plaats: Gaspard de Coligny-school, Rijsenbergstraat 40, 9000 Gent (nabij sta-
tion Gent Sint-Pieters)
De toelichting vindt plaats in het kader van de kerstcampagne 2018 van Pro-
testantse Solidariteit:
HANDEN EN VOETEN GEVEN ZODAT ZIJ WEER KUNNEN STAPPEN
Steun de gehandicapten van Macenta !
We zijn nog opzoek naar 30.000 € om de renovatie van het orthopedisch 
atelier te voltooien
Meer info : info@protestantsesolidariteit.be

Gaspard-de-Colignyschool
Jaarlijkse Fancy Fair 
Zaterdag 13 oktober 2018 

Een leuk dag met onder andere:

• Toffe spelletjes & mooie prijzen van 11:00 tot 17:00
• Grime van 14:00 tot 17:00
• Film om 18:30
• Stoofvlees of balletjes in tomatensaus van 11:30 tot 14:00
• Soep & brood vanaf 18:00
• Frietjes doorlopend
• Tombola
• ...

We kijken alvast uit naar jullie komst,
Hopelijk tot dan!! 
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Vooruitblik

Lingfield College 
Chamber Choir & 

Jazz band
Gent-Rabot

Dinsdag 16 oktober 2018 
om 19:30 

Gratis toegang

Het Lingfield College Chamber Choir & Jazz band maakt in oktober 2018 haar eerste tournee in Bel-
gië. 35 muzikanten uit Surrey in Engeland, die al diverse prijzen wonnen, staan klaar om België te 
veroveren. Mis dit niet!
 
De getalenteerde jazzband, gedirigeerd door Sophie Brack, speelt telkens voor een geboeid publiek. 
Naast optredens bij eigen schoolconcerten en bij bekende jazzconcerten, heeft de band een stevige 
reputatie opgebouwd in de graafschappen Surrey en Sussex in het zuiden van Engeland. Zij treedt 
vaak op voor een groot publiek op evenementen zoals Lingfield Park Racecourse en Blindley Heath 
Country Fair. Het repertoire van de jazzband omvat zowel standaardjazz als van Duke Ellington en 
Glenn Miller, tot meer funky jazz zoals van Herbie Hancock.
Het koor heeft een gemengd repertoire: van sacrale en seculiere muziek tot prachtige Ierse folkliede-
ren en koorarrangementen van hedendaagse hits. 
Zij namen reeds deel aan diverse koorwedstrijden in het graafschap Sussex waar ze telkens veel lof 
kregen. Ook worden ze regelmatig uitgenodigd om in kerken in de wijde omgeving te zingen.
Zij zullen ons vergasten op nummers van Bob Chilcott, John Rutter en Paul McCartney, om er maar 
een paar te noemen.

Hartelijk gefeliciteerd jarigen!
01 oktober: Laurent De Hainaut
04 oktober: Frank Van De Walle
05 oktober: Michiel Van Bree
06 oktober: Jan van Belle
08 oktober: Daniëlle Van Damme
10 oktober: Cedric Van De Walle
16 oktober: Jasmien van Belle
19 oktober: Paul Bruynooghe
22 oktober: Daniël van Belle
29 oktober: Nico van Belle
30 oktober: John Debacker
30 oktober: Catherina De Schipper
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Vooruitblik
Inhuldiging standbeeld 
Koning Willem I
Zaterdag 20 oktober 2018

De periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder Koning Willem 
I (1815-1830) was voor Gent een periode van sterke economische opgang en 
culturele ontplooiing. Naast de oprichting van de universiteit, de aanleg van 
het kanaal Gent-Terneuzen en de impuls voor industrie, handel en werkgele-
genheid, was er eindelijk degelijk onderwijs in het Nederlands, was er gods-
dienstvrijheid, werden de begijnhoven heropend, bruiste het cultureel leven, 
was er voor het eerst aandacht voor de behandeling van geesteszieken…
Met de oprichting van een bronzen standbeeld door de Stad Gent en het 
Comité 1815-2015: Willem Bedankt! krijgt deze vorst eindelijk de erkenning 
die hij verdient. De Gentse gemeenteraad keurde de plaatsing ervan unaniem 
goed.

Programma

10:00 Feestzitting
  Miry Concertzaal, Conservatorium, ingang Biezekapelstraat 9 Gent.
  Sprekers: Burgemeester Daniël Termont, Minister-president Geert   
 Bourgeois, voorzitter UGent Sas van Rouveroij.
  Muziek: GUSET / Gents Universitair Studenten Kwintet.
 Iedereen welkom. Vrije toegang. Reserveren is niet noodzakelijk.   
 Optocht naar de Bisdomkaai
11:30  Inhuldiging van het standbeeld
 Volksreceptie en muziek – Bisdomplein

Activiteiten feest- en cultuurnamiddag:
12:00 Historische uitbeelding in ‘tableaux vivants‘ door leerlingen v/d   
 Sint-Bavohumaniora – Hotel van Eersel, Reep. 

 Fototentoonstelling ‘Het ON-Verenigd Koninkrijk’ van Michiel   
 Hendryckx – Protestantse Kerk, Brabantdam.

14:00 In de voetsporen van Willem I.
15:00 Unieke combinatie van gegidste boottocht en wandeling (Bootjes   
16:00 van Gent en Gentse Gidsen). Betalend.
  Afvaart boottocht om 14 uur, 15 uur en 16 uur. Duur 2 uur.
  Vertrek: Wijdenaardbrug Bisdomplein. 
 Einde: Protestantse Kerk Brabantdam.
 Reserveren noodzakelijk bij UitBureau Gent, Veldstraat 82  -
 9000 Gent – www.uitbureau.be – T +32 9 233 77 88  – 
 M tickets@uitbureau.be.
15:30 Gelegenheidsconcert op de Gentse beiaard door Rachel Perfecto   
 (VS). 
16:00 Lezing “Willem I: een Gentse visie” door Willem, Bedankt!  
 initiatiefnemer prof. em. Alexander Karel Evrard.
 Bovenzaal Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2.
 Vrije toegang. Reserveren is niet noodzakelijk maar een berichtje   
 om uw aanwezigheid te bevestigen maakt de organisatie gemak-
 kelijker: info@willembedankt.org

./...
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Vooruitblik
17:00 Draaiorgels in de stad.
 Grote en kleine draaiorgels uit Vlaanderen en Nederland.
 Apotheose op het Sint-Baafsplein.
  Een organisatie van Cultuur Gent.

20:00 Muzikaal slotevenement. Zie Ze Zingen.NL!
  Samenzang met Nederlandstalige meezingers. Verwelkoming   
 door Michiel Hendryckx.
 Protestantse Kerk, Brabantdam. 
 Prijs: 5 euro. Kaarten aan de kassa.

Bezoek aan de Westerbegraafplaats 
Zondag 21 oktober 2018 om 14:30 

(hoofdingang kant Palinghuizen, Gent)
An Hernalsteen

Midden 19de eeuw beseft men dat er in Gent nood is aan een nieuwe ste-
delijke begraafplaats. Stadsarchitect Adolphe Pauli (lid Brabantdamkerk) levert 
het ontwerp. Het stadsbestuur wil dat het een volledig seculiere begraafplaats 
wordt. Maar dat is buiten de superkatholieke bisschop Henri Bracq gerekend, 
die vindt dat elk perceel gewijd moet worden. Een kerkhovenoorlog brandt los. 
Vanop de katholieke preekstoelen dondert het banvloeken. Al wie zich op het 
Geuzenkerkhof in ongewijde grond laat begraven, kan verzekerd zijn van een 
ticket richting hel. 
Toch wemelt het van beroemde namen op die vervloekte plaats: schrijvers Cy-
riel Buysse en Virginie Loveling, kunstschilder Frits Van den Berghe, socialis-
tische voormannen Edward Anseele en Edmond van Beveren, operazangeres 
Vina Bovy en tal van leden van de protestantse kerkgemeenschap, zoals Hip-
poliet Metdepenningen, Paul Fredericq, Gustave Callier, François Laurent en 
August Kekulé (scheikundige). Het krioelt er van het leven.
Reserveren is niet noodzakelijk.

An Hernalsteen is master in de kunstgeschiedenis en schreef een thesis over De 
Westerbegraafplaats van Gent. Ze is nog altijd gepassioneerd aan het werk op 
kerkhoven en begraafplaatsen, maar ook in musea.
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Vooruitblik

Tijdens de Bijbelstudie-avonden die in september van start gingen, ontmoe-
ten wij een aantal belangrijke en indrukwekkende personages uit het Oude 
Testament. 
Deze maand maken wij nader kennis maken met Mozes en in november vol-
gen 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 waarop de Bijbelstudies plaatsvinden, zijn de volgende: 
. woensdag 24 oktober en vrijdag 26 oktober
. woensdag 28 november en vrijdag 30 november

Ds. Tihamér Buzogàny 

Lunchzondag
zondag 21 oktober 2018

Gezellig samenzijn en smakelijk eten !!!
Ja het kan, want we starten weer de lunchzondagen op.
De bedoeling is om na de dienst samen naar het PCC te gaan en ons te laten 
verrassen door de kookkunsten van Philippe Adams.
Na de maaltijd koppelen we daar telkens een activiteit aan zodat je zondag 
goed gevuld is. Inschrijven is noodzakelijk en kan bij mezelf of bij Micheline 
voor slechts 8 euro.

Op zondag 21 oktober rijden we na de lunch naar de Westerbegraafplaats te 
Gent en krijgen we een gegidste wandeling (zie ook aankondiging).
Opgelet: alleen eten kan ook.
U komt toch ook? 

Rita Martens

Bijbel aan huis
woensdag 24 oktober 
vrijdag 26 oktober

De bloemen van de kerk waren
in de maand september voor…
02 september 2018        Koorleider Mar van der Veer als dank
09 september 2018        Bea en Herwig Smetryns  als grootouders
16 september 2018        Francine Ongenae als dank
23 september 2018        Nico van Belle ter bemoediging
30 september 2018 Alice Valentin ter bemoediging

Binnenkort ontvang je weer, als je jarig bent, een verjaardagskaart met een mooie foto. Na 
een reeks prachtige foto’s van Caroline François en Louise Hanappe is het deze keer het werk 
van een jonge fotograaf namelijk  Robbe Adams (zoon van Aletta en Philippe).
De gedichten passend bij de kaart zijn van Mari en Kris Gelaude.       
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Vooruitblik

ProFest
30 mei 2019

Op 30 mei 2019 zal de Algemene Kerkvergadering worden georganiseerd, dit-
maal door het district Oost- en West-Vlaanderen. Maar nu met een nieuwe 
naam, die weergeeft dat we er feestelijke dag van willen maken: ProFest. Dit 
feest gaat volgend jaar door in de mooie stad Gent, op de Technologiecampus 
Odisee. 
Het thema van 2019 zal zijn: Veelkleurig & meerstemmig.

De VPKB wordt in haar veelkleurigheid en meerstemmigheid gevierd. We wil-
len de unieke stemmen en kleuren van de lokale VPKB in de schijnwerpers 
zetten. In ontspannen en feestelijke sfeer vieren we dat we elkaar mogen ont-
moeten en kennen als wederzijdse geschenken, elkaar verrijkend en opbou-
wend. 
Zo een feest kunnen en willen we niet alleen voor de kerken organiseren. We 
willen die met de kerken organiseren. 
We hopen samen met u een prachtige dag te kunnen vormgeven en zien er 
naar uit u te ontmoeten op deze dag. Zet 30 mei alvast in uw agenda. 
Met hartelijke groet, 
Namens het district Oost- en West-Vlaanderen, 
De Profest werkgroep

Pas verschenen:
Van geslacht tot geslacht
Op 8 september had in Horebeke de voorstelling 
plaats van de derde en uitgebreide druk van het 
boekje Van geslacht tot geslacht van de hand van 
Arnold De Jonge. 
Het werkje van net geen honderd bladzijden behan-
delt de geschiedenis van de Geuzenhoek te Horebeke. 
Van geslacht tot geslacht is geen bundel van stam-
bomen maar een opeenvolging van feiten en feitjes 
waaruit de lezer kan opmaken hoe en waarom deze 
kleine dorpsgemeenschap al vier en een halve eeuw 
onafgebroken bestaat.
De vorige editie was uitverkocht, op zich al een reden 
voor een herdruk. Er waren intussen ook 18 jaar verlopen zodat een woordje over de 21ste eeuw 
en de actuele evolutie zeker op zijn plaats was. Meteen ook een goede gelegenheid om een 
aantal kleurenfoto’s op te nemen.

Te koop in de kerk Gent-Brabantdam of bij de schrijver (arnold.de.jonge@telenet.be). 
Prijs: 10 euro + eventueel 3 euro verzendingskosten.
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Uw bijzondere aandacht 

In ieder hotel- en ziekenhuiskamer een Bijbel

Stilaan bekruipt ons de gedachte dat mensen, die wij 
liefst uit onze maatschappij willen verwijderen en in 
een of andere instelling willen onderbrengen, nog wel 
zien dat de Bijbel, die velen niet meer nodig achten 
als leidraad voor hun leven, hen juist een nieuwe rich-
ting voor hun leven kan aanbieden. Daarom blijven 
zij er om vragen. Of zijn dit in onze ogen alleen maar 
mensen, die dromen van een betere wereld, met meer 
rechtvaardigheid, meer gerechtigheid, minder moor-

den, zelfmoorden, verkrachtingen? Geloven wij eigenlijk nog in de mogelijkheid van een betere, 
warmere wereld, een wereld met een scheutje menselijkheid, waar God ook nog een plaatsje 
krijgt?
Hebben wij het opgegeven te dromen, omdat een droom dikwijls een bittere illusie bleek te 
zijn, omdat we blijkbaar nog zo naïef waren dat we dachten dat het mogelijk was? Of willen we 
er misschien niet meer aan denken en schuiven we dromen hoe langer hoe verder weg in ons 
denken.
Hoe lang zal onze aarde nog leefbaar blijven als iedereen alleen aan zichzelf denkt? Ook daar 
willen we liever niet over nadenken.
Toch zullen we eens met deze gedachten geconfronteerd worden. Het komende Koninkrijk zal 
zelfs geen droom blijken te zijn, maar harde realiteit. Waar blijven we dan?

Eén boek geeft er een antwoord op, de Bijbel. Maar net als de droom van een beter leven, een 
betere wereld, past dit antwoord niet meer in ons denken. We willen alles nu, morgen zien we 
wel weer! 
Laat je niet verzuren en durf hiertegen te reageren, hoewel je weet dat niet alles tegelijk kan 
veranderen. Lees, leef, geef de Bijbel. Geen droom, maar o zo menselijk.

Aanbod
Het aanbod van Bijbels of Bijbelgedeelten dat wij hebben, blijft ongewijzigd, namelijk:
▪ Bible Box met 100 Nieuw Testamenten, uit een voorraad van meer dan 30 vertalingen;
▪ Bijbel in het Nederlands, Frans, zelfs Engels,  Duits en enkele andere vertalingen;
▪ Nieuw Testament met Psalmen in het Nederlands en Frans;
▪ Nieuw Testament in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels) vooral voor hotels;
▪ Kostbare Tijd met inspirerende overdenkingen.
In 2018 zullen we Bijbels moeten aankopen daar onze voorraad van sommige van deze uitgeput 
geraakt. Wij zijn heel dankbaar met alle giften die wij als kleine organisatie mogen ontvangen, 
want deze hebben wij uiteraard nodig om het werk verder te kunnen zetten. 
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Activiteiten

Oproep om medewerkers
Bent u er zeker van dat het werk van de Belgische Gideons moet blijven bestaan, omdat het 
Woord van God kostbaar is voor u, maar ook voor anderen, dan zijn wij er gerust in dat onze 
oproep om medewerkers beantwoord zal worden. Voor meer info, neem gerust contact met het 
secretariaat.
Wij wensen u Gods rijke zegen toe.
In Hem verbonden,
het bestuur.

Secretariaat:  Oude Molenstraat 133, 2400 Mol
  Tel.014/31.54.04 
  E-mail: jan.vanhees@edpnet.be
         IBAN: BE32 9731 3421 5702 / BIC: ARSPBE22

Activiteitenkalender

04 oktober 17:00 Opening academisch jaar 2018-2019 Faculteit Protestantse Theologie
06 oktober  09:00 Studiedag Pionieren (in de Protestantse kerk Brussel)
  19:30  Werk met leprapatiënten - Protestantse Solidariteit 
   in de Gaspard-de-Colignyschool
07 oktober        13:00    Profundo Ledeberg
10 oktober        14:00    Seniorendans in Melac te Zwijnaarde
10 oktober        19:00    Kerkenraad bij Francis Van De Walle
13 oktober 11:30 Fancy Fair in de Gaspard-de-Colignyschool
16 oktober 19:30 Lingfield College Chamber Choir and Jazz band (in de kerk Gent-Rabot)
17 oktober        14:00    Seniorendans optreden in ’t Lindeken Merelbeke
20 oktober        10:00    Feest voor Koning Willem I, de hele dag
21 oktober        12:00    Lunchzondag 
  14:30 Bezoek aan Westerbegraafplaats
24 oktober        14:00    Seniorendans in Melac te Zwijnaarde
24 oktober        14:30    Bijbel aan huis in het Protestants Cultureel Centrum Gent
26 oktober        19:30    Bijbel aan huis bij An en Francis Van De Walle in De Pinte
03 november    09:30   Vormingsactiviteit kerkenraadsleden te Roeselare   
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Kinderhoekje
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Pastoraat

Wel en wee van de Brabantdamgemeente

De weg kiest jou 

Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou, die éne slechts.
En of je wilt of niet, díe weg heb je te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg die door ravijnen gaat,
haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg milder te zijn
en wijzer  dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?"
 
Dag Hammarskjöld, uit zijn dagboek `Merkstenen´

We zijn alweer mooi onderweg naar verder, te-
rug kijkend op een prachtige startzondag in de 
hof van Francine Ongenae, die ruimte bood voor 
een heerlijke namiddag. Ik heb het maar van ho-
ren zeggen, omdat wij toen ook nog onderweg 
waren om weer veilig thuis te komen. 

In die dikke maand dat wij er tussenuit waren, 
is er weer van alles gebeurd in de gemeente en 
wat mij ter ore is gekomen en wat  ik zelf via fijne 
contacten met verschillenden onder jullie, vaak 
ook door middel van één van de vele machientjes 
van de moderne tijd heb vernomen, zal ik hier 
voor jullie weergeven. Dan kunnen we met el-
kaar mee leven en mee bidden met diegenen die 
moeite hebben om hun weg te gaan.
 
Nico van Belle kreeg einde augustus op weg naar 
zijn werk met zijn fiets een ernstig ongeval, dat 
hem naast blutsen en builen een lelijke gebroken 
elleboog bezorgde, waardoor hij - hoewel het 
gips ondertussen al verwisseld is door een brace 
- toch nog erg belemmerd wordt in zijn dagelijkse 
bezigheden en ook werken niet tot de mogelijk-

heden behoort. We wensen je veel 
geduld toe en hopen dat je over niet 
al te lange tijd  je arm weer normaal 
kunt gebruiken.
 
Eind augustus heeft ook Alice Valen-
tin iets gebroken, bij haar was het 
de heup. Gelukkig was haar zoon bij 
haar thuis op bezoek toen zij viel en 
kon zij direct naar het ziekenhuis om 
geopereerd te worden. Het gaat nu 
weer goed, Alice is inmiddels thuis 
en wordt door goede zorgen om-
ringd, zodat de revalidatie thuis kan 
gebeuren en zij hoopt deze maand 
zelfs weer naar de kerk te kunnen 
komen. Met je chirurg en jouw zelf 
zijn wij dankbaar dat je genezing zo 
goed verloopt.
 
Christa Beirnaert-Gallus is een tijdje ernstig ziek 
geweest, zodat het bezoek van haar zoon Georg 
begin september wat in mineur verlopen is. Er zal 
half oktober nog eens overleg zijn met Carine en 
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Pastoraat

het medisch team. Moge Gods mededogen haar 
omringen en haar vrede brengen.
 
Met Erika Ehrhardt, de moeder van Bea gaat het 
nu weer beter en zij is weer thuis. Na zes weken 
mag zij de medicatie gelukkig achterwege laten. 
Zij is zeer gelukkig met de komst van haar achter-
kleindochter Ellie, een maand vroeger dan eerst 
verwacht. 
Ellie, Mama An en Papa Stijn Puttemans stellen 
het heel goed tot grote dankbaarheid van Bea 
en Herwig Smetryns. Een dikke proficiat voor de 
hele familie en wij wensen Ellie toe dat zij mag 
opgroeien tot vreugde van allen die haar omrin-
gen onder de Zegen van de Heer. 

Etty en Wim Bruyneel gaan weer eens heel speci-
ale weken tegemoet. Eindelijk is de juiste donor 
voor Etty gevonden en zal zij half oktober haar 
stamcellen ontvangen. Het is wel heel fijn dat de 
donor en zij 100 % matchen (nu ja de cellen), zo-
dat de kans van slagen wat dat betreft optimaal 
is. Etty is vol vertrouwen en is vooral dankbaar 
dat zij nog de tijd krijgt om vóór haar zieken-

huisopname de baby 
van haar zoon Jan en zijn 
vrouw Stien in haar ar-
men te mogen sluiten. De 
baby wordt eind septem-
ber verwacht en nu ik dit 
schrijf is het nog afwach-
ten, maar als u dit leest, 
zal de kleine naar ieder-
een vurig hoopt al ge-
koesterd worden door de 
hele familie. Alle goeds 
gewenst en wij leven heel 
hard met jullie mee.

Wij denken aan allen die 
wij hier niet noemen en maar die wij niet ver-
geten en zeker onze Heer niet, die ons volgens 
Psalm 139 beter kent dan wij ons zelf kennen en 
ons nooit zal loslaten. Zo kunnen wij dus met een 
gerust gemoed de weg gaan die voor ons is uit-
gestippeld.

Marijke Schaefer

Foto’s over wegen. De foto met mensen die naar boven klauteren zijn onze Vaudois uit de Hautes 
Alpes op weg naar een samenkomst op le Col La Croix tussen Frankrijk en Italië. Een klim die zeker de 
moeite waard is als je de benen er nog voor hebt. De gemeente is heel dankbaar na 3 jaar weer een 
herder te hebben of beter een herderin.

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.

Nieuwe organiste
We zijn heel blij Aryna Tsytlianok als 
organiste te verwelkomen in onze kerk. 
Zij is geboren te Minsk op 22 maart 
1985, studeerde compositie aan de 
Conservatoria van Minsk en Moskou en 
volgt momenteel orgel aan de School of 
arts te Gent.
Aryna, we hopen dat je een fijne tijd 
tegemoet gaat in Gent en je je snel zult 
thuis voelen in onze kerk.
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Ter overdenking

Volg Mij! 
Het zijn twee simpele woorden die in onze chris-
telijke traditie goed bekend staan en voor som-
migen lijkt het gemakkelijk om deze aanwijzing 
van Jezus te volgen. Voor mij niet altijd!

Tijdens de Bijbelstudies van vorige maand heb-
ben wij stilgestaan bij het verhaal van Abraham 
die op de hoge leeftijd van 75 jaar een nieuwe 
loopbaan moest beginnen ergens in een onbe-
kend land “dat Ik je zal wijzen”. (Gen 12, 1/b) 

Geen zekerheid, alleen een duidelijk gebod: 
“Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat 
ook je naaste verwanten, en ga…” (Gen 12, 1) 
zegt een stem die ook een reeks beloften bij zijn 
eigenaardige bevel voegt. De beloften lijken ook 
raar voor Abraham (toen nog Abram) en toch 
beslist hij om zijn Vaderland te verlaten en hoe 
bizar dat ook klinkt, alleen vanwege de stem die 
hij toen nog niet zo goed kende. 

Er zijn theologen die beweren dat Abraham on-
middellijk en absoluut de aanwijzingen van die 
stem volgde. Ik heb mijn twijfels hierover omdat 
de Abraham die ik ken gewoon een mens is zo-
als u en ik, die ook gevoelens heeft en niet alles 
zomaar en onmiddellijk achter kon laten. Maar 
toch, de stem klinkt en hij gaat. 

Later leerde ook Mozes zijn God kennen door 
een stem, vlakbij de voet van de berg en ik geloof 
dat we ook in onze dagen met onze God kennis 
kunnen maken door een stem. Door een stem 
die niet zomaar op straat klinkt, maar wel door 
de stem die door opvoeding tot ons gekomen 
is, van buitenaf via de mensen. De Bijbel is heel 
duidelijk hierover, als die aan ons vertelt dat God 
een volk uitkiest die Zijn woorden toevertrouwd 
kreeg door de stem van Mozes en de profeten. 
Later, als de menselijke stemmen niet meer ge-
noeg zijn, gebeurt het grote wonder in Beth-
lehem en toen de zoon van God niet meer op 

aarde was, kwam Jezus 
toch nog tot de men-
sen via de apostelen en 
evangelisten.

God houdt niet geheim 
dat zijn volk niet altijd 
naar zijn stem wilde luisteren. Verschillende ke-
ren lezen wij in het Oude Testament de bekende 
zin: “maar mijn volk luisterde niet” (Ps. 81, 12) 
en ook met de christelijke kerk ging het niet altijd 
van een leien dakje en toch is de stem tot ons 
gekomen. 

De stem is uniek, heb ik ergens gelezen, en roept 
ons: Volg mij! En deze stem klonk niet alleen voor 
de leerlingen op weg naar Jeruzalem maar klinkt 
ook vandaag en zegt dat we moeten vertrouwen 
dat er altijd mensen zullen zijn die de stem van 
God doorgeven. 

Wat staat ons in deze wereld nog te wachten? 
Is het niet allemaal om ons zorgen te maken? 
Misschien wel! Maar zijn stem klinkt: jullie zullen 
het in deze wereld moeilijk krijgen. Maar houdt 
moed, durf te geloven dat Hij er is en met over-
tuiging te zingen: 

 stem die de stilte niet breekt
 wordt als een knecht in de wereld
 naam zonder klank zonder macht
 vreemdeling zonder geslacht. 
 
 (Gezang 325, 3) 

Ds. Tihamér Buzogàny

Volg mij! 
(Luc 9, 59)
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Varia

Gezocht
De Werkgroep Constitutie en Kerkorde heeft onlangs de taak om de Constitutie en Kerkorde 
te actualiseren afgerond. Alle besluiten van alle Synodevergaderingen, inclusief deze van 
november 2017, werden erin opgenomen en verwerkt. De Constitutie en Kerkorde kunt 
u trouwens te allen tijde raadplegen op de website van onze Kerk : www.protestant.link
 
Als laatste stap moeten nu nog de Modellen, Formulieren en Documenten (de vroegere 
Gewoonteregels) herwerkt worden. Een aantal leden van de huidige Werkgroep Constitutie 
en Kerkorde zou echter graag de fakkel aan anderen overdragen. De coördinator Administratie 
& Financiën samen met de Synodale Raad zijn daarom op zoek naar bijkomende leden. 

Ben je iemand of ken je iemand die de Constitutie en Kerkorde goed onder de knie 
heeft of zich hierop graag wil toeleggen, laat het ons dan weten op onderstaand adres.
 
Ds. Steven H. Fuite, Voorzitter
Verenigde Protestantse Kerk in België
president@protestant.link 
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Dienstenrooster

Zondag, 7 oktober 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Arnold De Jonge
Koffiedienst   Fam. Buzogàny
 
Zondag, 14 oktober 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens 
Collectes   Kerkenwerk  / Diaconie
Organist(e)   Ko van Heest
Koffiedienst   Rita Martens + Janny Geluk
 
Zondag, 21 oktober 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst   Marijke Schaefer + Aletta Rambaut
 
Zondag, 28 oktober 
Voorganger   ds. Jean Vanhees
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle /  Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Belgische Gideons
Organist(e)   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst   Micheline Morel + Mini Schipholt
 
Zondag, 4 november 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Ko van Heest
Koffiedienst   Fam. Smetryns + 
    Anna Van der Vennet
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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. 

 Oktober

maandag 01 oktober Rechters 11:1-11 ( Over)gehaald 
dinsdag  02 oktober Rechters 11:12-27 Met open vizier 
woensdag 03 oktober Rechters 11:28-40 Aan de HEER de keuze van het 
offer 
donderdag 04 oktober Psalm 35:1-10  Doe mij recht, HEER! 
vrijdag  05 oktober Psalm 35:11-28  Lijden onder leedvermaak 
zaterdag 06 oktober Marcus 10:1-16  Kinderzegen 
zondag  07 oktober Marcus 10:17-31 Door het oog van een naald 
maandag 08 oktober Rechters 12:1-7  Sjibbolet 
dinsdag  09 oktober Rechters 12:8-15  Vruchtbare rechters 
woensdag 10 oktober Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 
donderdag 11 oktober Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen 
vrijdag  12 oktober Deut. 14:1-21  Heilig dieet 
zaterdag 13 oktober Deut. 14:22-29  Tien procent 
zondag  14 oktober Deut. 15:1-11  Armoedebestrijding 
maandag 15 oktober Deut. 15:12-23  Oormerk 
dinsdag  16 oktober Deut. 16:1-17  Feestregels 
woensdag 17 oktober Rechters 13:1-14  Geboorteaankondiging 
donderdag 18 oktober Rechters 13:15-25 Vertrouwen op de belofte 
vrijdag  19 oktober Rechters 14:1-20  Raadselachtig huwelijk 
zaterdag 20 oktober Rechters 15:1-20  Bot geweld 
zondag  21 oktober Marcus 10:32-45 Niet heersen, maar dienen 
maandag 22 oktober Marcus 10:46-52 Uitzicht 
dinsdag 2 3 oktober Rechters 16:1-3  Open poorten 
woensdag 24 oktober Rechters 16:4-22  emme fatale 
donderdag 25 oktober Rechters 16:23-31 Wie bespot wie? 
vrijdag  26 oktober Openbaring 1:1-8 Vrede van a tot z 
zaterdag 27 oktober Openbaring 1:9-20 Visioen op zondag 
zondag  28 oktober Openbaring 2:1-7 Terug naar de bron 
maandag 29 oktober Openbaring 2:8-11 Door de verdrukking heen 
dinsdag  30 oktober Openbaring 2:12-17 Goede naam 
woensdag 31 oktober Openbaring 2:18-29 Sterkte-zwakteanalyse 
 
 November

donderdag 01 november Openbaring 3:1-6 Schone schijn 
vrijdag  02 november Openbaring 3:7-13 Weinig invloed, grote kracht 
zaterdag 03 november Openbaring 3:14-22 Lauwheid 
zondag  04 november Openbaring 4:1-11 Open deur 

Coverfoto:  Herwig Smetryns 
  Exmoor National Park (GB) - juni 2018


