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Let op, Ik begin 
iets nieuws. Het 
krijgt al vorm, je 
kunt het al zien… 
(Jesaja 43:18-19) 
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Rita Martens

Herfst… en in volle zon buiten hier in de tuin 
schrijf ik dit voorwoord.

Het was alweer een kerkenraadsvergadering met 
een volle agenda. Heel wat activiteiten zijn weer 
gestart en er staat van alles nog op het program-
ma.
De feestelijkheden rond de inhuldiging van het 
standbeeld Willem I zijn voorbij en het was ook 
in onze kerk sfeervol met de fototentoonstelling 
en de zangstonde.
Met een aantal gemeenteleden namen we op-
nieuw deel aan Profundo op zondag 7 oktober. 
Ditmaal kregen we een gastvrij onthaal in de 
moskee in Ledeberg, de katholieke Sint-Lieven-
kerk en tenslotte konden we kennis maken met 
de Indonesische groep. We leerden elkaar beter 
kennen en waarderen.
Op 11 november hebben we een dienst met als 
thema Vredeszondag.
Ook Avondcontact verdient onze aandacht met 
de lezing van David Schrans.
Op zondag 25 november herdenken wij in de Vol-
eindigingsdienst de overledenen van onze kerk-
gemeenschap van het afgelopen jaar. Samen met 
de familie hopen wij dat woorden van troost een 
bron van kracht mogen zijn. Ook die dag is het 
lunchzondag met daarna de toneelvoorstelling 
ons gebracht door een speciale groep namelijk 
mensen in armoede. Ik las iets van Rudi Vranckx: 
”Enkel door mensen te laten voelen, kunnen ze 
begrijpen. Via het hart van de mensen ga je naar 
hun hoofd”. Ik kan dit optreden warm aanbeve-
len. Zie verder in dit nummer voor de aankondi-
ging.

We hopen alvast dat we jullie op één van onze 
activiteiten kunnen verwelkomen.
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Sluitingsdata komende Kerkbrieven:
vrijdagavond 23.11.2018 voor de Kerkbrief van december
woensdagavond 25.12.2018 voor de Kerkbrief van januari

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

Van de bestuursraad
Goed nieuws : lang gewacht en stil gezwegen :  na een respectabele bijna 40 jaar trouwe 
dienst wordt de warmeluchtverwarmingsinstallatie van de kerkzaal deze maanden novem-
ber en december vervangen door een nieuwe verwarmingsinstallatie. De typische levens-
duur van zo’n installatie is zo’n 30 jaar.

De nieuwe verwarmingsinstallatie zal eveneens werken volgens het principe van warme-
luchtcirculatie, maar voortaan met een nieuwe condenserende aardgasverwarmingsketel, 
in plaats van de huidige stookolie gestookte verwarmingsketel en met een warmtewisselaar 
warm water/lucht, in plaats van de bestaande rookgassen/lucht warmtewisselaar.

Stad Gent heeft hiertoe een openbare aanbesteding uitgeschreven en op maandag 15 okto-
ber werd het aannemingscontract ondertekend. De werken zijn gepland van 22 oktober tot 

22 december 2018. De aannemer zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat 
tijdens de uitvoering van de vernieuwingswerken de bestaande verwarmingsin-
stallatie tijdens deze periode beschikbaar zal blijven, met uitzondering van don-
derdag 29 november tot donderdag 6 december, inclusief het weekend van 1 en 
2 december 2018. 
Die ene zondag 2 december 2018 zullen we dan voor één keer de kerkdienst in 
het PCC houden.

Nadat bleek dat van de overige overheidsinstanties op geen enkele subsidie 
meer kon gerekend worden, zijn we als kerkgemeenschap de Stad Gent en in het 

bijzonder haar betrokken medewerkers,  bijzonder dankbaar dat zij daarop spontaan bereid 
waren om de volledige financiering voor de vernieuwing van deze verwarmingsinstallatie in 
het stadsbudget op te nemen. 
Hopelijk zullen we vanaf het jaareinde de kerkruimte kunnen verwarmen met een volledig 
vernieuwde verwarmingsinstallatie. 

Francis  Van De Walle
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Terugblik

Op 1 oktober was het onze beurt om de leden van het IKB (= Interkerkelijk Beraad), bij ons te ver-
welkomen. In deze vergadering lag het accent voornamelijk op de voorbereiding van de Gebedsweek 
voor de eenheid die telkens in januari plaatsvindt.

Maar eerst weer een kennismakingsronde met de nieuwkomers van de PCC (= Presbyterian Church 
in Cameroon) onder leiding van de heer Armstrong Muki en sinds mei geaffilieerd met de VPKB. Zij 
zijn hard op zoek naar een kerkgebouw in het Gentse om hun diensten te kunnen houden, tot nu toe 
hebben zij een privégebouw in huur in Gentbrugge, maar dat is verre van ideaal.
Ook de Adventisten stelden hun nieuwe voorganger aan ons voor:  mevrouw Maria del Gada, zij is 
sinds april van dit jaar halftijds verbonden aan de Adventkerk in de Korterijksepoortstraat.

Het heengaan van Deken Dirk de Backer in de zomer van 2017 noopt ons om de organisatie van het 
IKB aan te passen en deze veranderingen ook door te voeren in de huidige werking van het IKB. Zo 
werd er besloten om waar mogelijk meer variatie te brengen en naar wegen van vernieuwing te 
zoeken. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw probeert het IKB de oecumenische gedachte 
in het Gentse de ondersteunen, maar dit blijft toch een taak van lange adem in de seculariserende 
maatschappij van vandaag, de contacten die er zijn tussen de verschillende leden van het IKB zijn 
bemoedigend en houden de hoop levend.

Marijke Schaefer

PROFUNDO-Ledeberg 
‘Ontdek Indonesië’

7 oktober 2018

De Brabantdamkerkgemeenschap werkt actief 
mee aan de activiteiten van PROFUNDO-Gent,  
een beweging die ernaar streeft om in een aantal 
Vlaamse centrumsteden waar veel nieuwe Bel-
gen wonen en leven initiatieven te nemen voor 
een betere verstandhouding en een harmonieus 
samenleven van de diverse levensbeschouwelij-
ke gemeenschappen. 
Op het programma van deze tweede publieksdag 
2018 stond 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 thea-
terzaal aan het Ledebergplein: een gesprek over 
hoe verschillende religies in Indonesië met elkaar 
samen leven, afgewisseld met Indonesische mu-
ziek, dansoptredens en Indonesische hapjes en 
drankjes. Dit werd gebracht door de Indonesi-
sche diaspora-gemeenschap in Gent en omstre-
ken.

IKB-vergadering 
1 oktober 2018
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Terugblik

“Armoede moet verdwijnen”
VPKB stapt met andere erediensten naar Vlaams Parlement
17 oktober 2018 

1 op de 10 Vlamingen moet rondkomen met een inkomen onder de armoederisicodrempel (Vlaamse 
Armoedemonitor 2017). Cijfers van Kind en Gezin wijzen 
dan weer uit dat bijna 14 procent van de kinderen tus-
sen 0 en 3 jaar in Vlaanderen vandaag opgroeit in kans-
armoede. Niemand kan en mag zich gelaten bij deze 
vaststellingen neerleggen.

Ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Ex-
treme Armoede op 17 oktober, vroegen in een gemeen-
schappelijk charter de erkende erediensten en vrijzin-
nig-humanisten in Vlaanderen solidair te blijven met 
mensen in armoede. Zij formuleerden daarbij concrete 
voorstellen, zowel gericht tot de overheid, het midden-
veld als tot ieder van ons.

Charter
Meer concreet wordt in dat gemeenschappelijke charter opgeroepen ons niet neer te leggen bij de 
maatschappelijke structuren, de heersende mentaliteit en de gevolgde regels in onze samenleving 
die armoede uitlokken of bestendigen. Integendeel, zo klinkt het, moeten voor iedereen de voor-
waarden worden geschapen voor een menswaardig bestaan, zoals dat omschreven is in artikel 23 van 
onze grondwet dat uitdrukkelijk de rechten waarborgt op arbeid, sociale zekerheid, een behoorlijke 
huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en op gezinsbijslagen.

Overhandiging aan voorzitter Vlaams Parlement
Dit charter werd door de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en vrijzinnig-humanisten 
op woensdag 17 oktober om 10:00 overhandigd aan dhr. Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams 
Parlement.

Deelname herdenking Gent
Tevens nam op 17 oktober om 19:00 een delegatie namens de erkende erediensten en vrijzinnig-hu-
manisten in Vlaanderen in Gent op het Sint-Pietersplein deel aan de jaarlijkse herdenking aan de 
gedenksteen voor slachtoffers van armoede en uitsluiting. Mensen in armoede stelden zelf een sche-
pencollege samen en zullen hun aanbevelingen voorstellen.

Op het adres comm@protestant.link kunt de integrale tekst van het charter “Onze verantwoordelijk-
heid tegenover armoede en sociale uitsluiting. Een oproep vanwege de Vlaamse Interlevensbeschou-
welijke Dialoog (VILD)” opvragen.
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Uw aandacht voor

De bloemen van de kerk waren
in de maand oktober voor…

07 oktober    Etty en Wim Bruyneel als fiere grootouders
14 oktober    Isabelle Leyman als bemoediging
21 oktober    Rudy Liagre als bemoediging
28 oktober    zie volgende Kerkbrief
    

Wie voor ons is, is niet tegen ons.
Wie handelt uit liefde,
doet het in naam van “God.”
Wij mensen moeten het zout 
van de wereld zijn.
 
In de tijd van Jezus,
was het zout van levensbelang!
In de bijbel heeft zout 
een meervoudige betekenis;
Behoud ons voor bederf.
 
Zout brengt de spijzen op smaak!
Heeft ook een reinigende kracht.
“Jezus” noemde zijn discipelen,
“Het zout der aarde.”
Daarmee benadrukt “Hij”,
het belang voor andere mensen.
 
Gij zijt het zout der aarde.
Gij zijt het licht van de wereld.
Het liefdestestament van “Jezus” ondergaan,
met ons beide voeten op de grond.
Aan allen die van goede wil zijn,
en hem willen volgen.

Het is de weg van gerechtigheid,
De weg van “Vrede.”
Laat ons het zout der Aarde zijn.
De bron van kracht vreugde en
bezieling voor anderen.
De wereld rondom ons roept ons,
Doe wel en zie niet om!
 
Loop in “ZIJN” voetsporen.
Hallelujah, Hallelujah.
 

Lidy De Brouwer

Bewaar onder elkaar de Vrede
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Vooruitblik 

Festival voor vrede 
10 en 11 november 2018

Waarom een “Festival voor Vrede” in Gent?
In de media krijgen we haast dagelijks afschuwelijke beelden te zien van brand-
haarden op verschillende plekken in de wereld. Ze zijn telkens het bloedige gevolg 
van conflicten zoals oorlogen, terroristische en racistische aanslagen, etnische zui-
veringen…
Minder spectaculair, maar veel dichter bij ons, in onze straten, onze wijken, in onze 
stad, doen zich eveneens conflicten voor: ze komen o.a. voort uit de groeiende 
overtuiging van het eigen grote gelijk en ook wel uit de snelle evolutie naar een 
superdiverse samenleving. Steeds meer burgers worden immers verleid om zich 
binnen de eigen kring terug te trekken en zich af te sluiten voor alles wat ver-
schilt van de eigen vertrouwde wereld. Dat zet de poort naar segregatie en racisme 
steeds wijder open en maakt daardoor de openheid naar integratie en inclusie 
steeds nauwer.
Talloze verenigingen dragen vrede en respect hoog in het vaandel: het zijn idea-
len en doelstellingen die ze nastreven in hun levensbeschouwelijke of religieuze 
geschriften, in hun missies, opdrachten of pedagogische projecten. Het is jammer 
te moeten vaststellen dat die waardevolle woorden vaak niet tot concrete daden 
leiden.
Op wereldwijde conflicten hebben we weinig vat, maar op lokale conflicten die het 
vredig samenleven verstoren, kunnen we als gewone burgers wel degelijk impact 
hebben.
Daarom lanceert men dit project met de focus op even sterke als lokale ambities. 
Dit nieuwe initiatief wil door en door Gents zijn, in de eerste plaats waar te ma-
ken voor en door Gentenaars. Hiervoor worden zowel autochtonen als inwoners 
met een migratieachtergrond uitgenodigd. Er wordt gestreefd naar een zo groot 
mogelijke diversiteit bij uitvoerders, publiek en programmatie. De concerten en 
evenementen gaan door in 8 verschillende wijken in Gent. De inkom is gratis, de 
performers treden belangeloos op. Meer dan 20 koren en honderden uitvoerders 
hebben hun deelname toegezegd.

De VPKB-gemeente Gent-Brabantdam wil graag meewerken aan dit initiatief.
Daarom zullen ook in onze kerk concerten plaatsvinden op zondag 11 november 
tussen 14:00 en 16:30. 
Treden op: het koor Kalliope, Paratum Cor, Collegium cum Spendore en Mohamed 
Sangar Suhail (Afghaanse zanger). 
Wij hopen dat u er ook wilt bij zijn, iedereen hartelijk welkom!
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Vooruitblik 

De kost van een 
psychoanalyse

David Schrans
15 november 2018 om 19:30

Recent heeft minister Maggie De Block een budget vrijgemaakt voor psycho-
therapeutische behandeling. Tot vier sessies kunnen terugbetaald worden. 
Patiëntenverenigingen vinden dat een goede zaak; de meeste psychothera-
peuten zijn iets minder enthousiast. Vier sessies is immers erg weinig. Boven-
dien bestaan er ook therapieën, die per definitie niet in een korte periode  
kunnen afgerond worden. In de psychoanalyse is het vaak zo dat de patiënt 
maanden, zelfs jaren, tot wel drie maal per week op de bank komt liggen. 
Naast een zware financiële kost speelt hier nog een andere kost mee: die van 
het persoonlijk  engagement. 
Waarin verschilt de psychoanalyse van de andere vormen van psychothera-
pie? Wat beoogt zij en hoe gaat ze daarbij te werk? En hoe zit het met de 
verhouding tussen de financiële kost en die andere kost? Want een psycho-
analyse is geen walk in the park, maar vergt een opoffering.

David Schrans is dokter in de klinische psychologie. Hij werkt als gastprofessor 
aan de Universiteit Gent en ontvangt patiënten in een privé-praktijk. Daar-
naast verzorgt hij al jaren seminaries in de Lacaniaanse psychoanalyse aan 
het Vormingsinstituut en is hij voorzitter van het Gezelschap voor Psychoana-
lyse en Psychotherapie.

Als Catars-studiedag 
24 november 2018

van 10:00 tot 17:00

“Verba et scripta Raymondis”
Over troubadours en kruisvaarders, monniken, ketters, inquisiteurs en andere 
middeleeuwers.

De Als Catars-studiedag van 2017 was gewijd aan de mogelijke (ver)banden 
tussen katharisme en protestantisme. Dit jaar wordt voor u over bovenstaand 
thema een boeiend programma samengesteld met volgende lezingen: 

- Kathaarse vrouwen in de 13de-eeuwse Occitaanse maatschappij –   
 Michel  Gybels
- Hoe een klein dialect een dichter groot kan maken – Geert van 
 Istendael
- Want in minnezaken ben ik jou de baas. Vrouwelijke troubadours in   
 de 12de en 13de eeuw – Dr. Hannie van Horen-Verhoosel
- De ketterse keuze als snelweg naar de inquisitie – Jan Van hoof
- Een monnik in de 12de eeuw. Het wereldbeeld van Guibert de 
 Nogent – Dr. Trudy Lemmers
- Het gebed van een lafaard. Joan Maury voor de inquisitie – 
 Mieke Felix

Mogelijkheid tot vraagstelling na elke spreker.
Moderator: Chris Cordemans
Plaats: Vormingscentrum Guislain, Guislainstraat 43, 9000 Gent
Meer informatie en inschrijvingen via www.katharen.be

Mieke Felix 
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Vooruitblik
Collecte Project 
Villa Voortman
25 november 2018

Op zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijke jaar waarin onze overle-
den gemeenteleden (kerkleden) worden herdacht, willen we collecteren voor het Gent-
se project van Villa Voortman.

Het project Villa Voortman ontstond in de schoot van het Psychiatrisch Centrum 
Gent-Sleidinge als antwoord op de groeiende groep mensen die in de reguliere hulp-
verlening tussen wal en schip is geraakt. Sinds 2010 stelt de Villa elke weekdag en za-
terdag haar deuren open voor mensen met wat vandaag een dubbeldiagnose heet: 
een gecombineerde problematiek van middelenmisbruik en psychische moeilijkheden, 
veelal psychose. Dankzij de steun van het Psychiatrisch Centrum en de onvermoeibare 
inzet van de huidige bezielers Dirk Bryssinck en Wim Haeck is het ontmoetingshuis aan 
de rand van de Gentse binnenstad de laatste jaren uitgegroeid tot een begrip. 
Niet alleen is de Villa door haar nauwe samenwerking met onder meer Straathoek-
werk, het OCMW, MSOC, de Mobiele equipes, AZIS en de WGC’s verankerd in het so-
ciaal-maatschappelijke landschap, het trekt sinds haar ontstaan academici, binnen- en 
buitenlandse bezoekers en vrijwilligers aan en wordt ook actief gedragen door de Stad 
Gent. Laatste stelt een 8-tal sociale woningen in het nabijgelegen Vogelenzangpark ter 
beschikking (en financiert een substantieel deel van de noodzakelijke verbouwingskos-
ten) als definitieve locatie voor Villa Voortman.
Dit project verdient financiële ondersteuning en daarom bevelen we dit warm bij u aan.
info op: http://villavoortman.be/nl/info

Sociaal artistieke voorstelling 
Niet met grote woorden
zondag 25 november om 14:30

Op zondag 25 november hebben we niet alleen lunchzondag maar 
krijgen we ook de voorstelling in onze kerk te zien Niet met grote 
Woorden. 
“Armoede, ik snap dat niet. Is dat niet gewoon uw eigen schuld?” 
Om de kloof van onwetendheid te overbruggen maken Maya 
Wuytack en Jitse Huysman deze rake voorstelling. Over eenzaamheid 
en vriendschap. Over armoede en rijkdom. Over wat (g)een thuis is. 
Door mensen die spreken vanuit hun eigen ervaring. Deze sociaal-ar-
tistieke voorstelling biedt op een krachtige manier een inkijk op ar-
moede en de oorzaken ervan. 
De regisseurs Maya en Jitse vertrekken vanuit de verhalen en getui-
genissen van de deelnemers. Ze gaan aan de slag met alle talenten. 
Dit project geeft een stem aan de binnenkant van armoede. Ontroe-
rend, authentiek en inspirerend.

De spelers: Leon, Jetty, José, Daan, Denise, David, Viviane, Jaqueline.
Een project van KRAS vzw. Met participatie van Welzijnsschakels, Sa-
men Tegen Armoede, OCMW Gent.
U komt toch ook?

Zondag 25 november 2018 om 14.30 uur (deuren open om 14 uur) in 
de Protestantse kerk Gent-Brabantdam.
Prijs: 10 euro en sociaal tarief 1.50 euro aan de ingang                                       
Foto: Rudy Carlier                     

Rita Martens         
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Vooruitblik

Kerstconcert 
15 december 2018

Op zaterdag 15 december 2018 vindt in ons kerkgebouw een Kerstcon-
cert plaats, gebracht door het vocaal ensemble WAISISI uit Zierikzee (NL) 
onder leiding van Mar van der Veer.
Prachtige kerstliederen uit meerdere landen. 
Noteer nu alvast de datum van dit niet te missen concert in uw agenda’s!

Bijbel aan huis
woensdag 28 november 
vrijdag 30 november

Tijdens de Bijbelstudie-avonden die in september van start gingen, ontmoe-
ten wij een aantal belangrijke en indrukwekkende personages uit het Oude 
Testament. 
Vorige maand maakten 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.

Ds. Tihamér Buzogàny 

In de herfst
De herfst is ledig van gedachten
en dof verdwijnt
de oker van de geest.
Leg uw stem in mijn hand,
een klankbord voor de dagen
van ijle mist en dauw.
Ik tuimel als een blad.
De dingen gaan voorbij
op weg naar verre zuivering.

                   Roger Geerts
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Gaspard De Coligny-school

De Gaspard De Coligny-school breidt uit en vernieuwt!
->  Capaciteitsuitbreiding, mede mogelijk gemaakt door Stad Gent
->  2 nieuwe kleuterlokalen & meer ruimte voor het lager onderwijs
->  Multifunctionele ruimte (aparte eetzaal, media & bib, projectwerk,…)
->  Integratie van het huis nr 26 voor klaslokalen

Aftrap geldinzameling voor verbouwingswerken

Aletta Rambaut

Op de website www.mijnschool.be neemt het schoolbestuur u een stukje mee in het verhaal rond 
de vernieuwingen van de school. Af en toe zullen daar nieuwe foto's of artikels verschijnen.
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Vraag en antwoord

Activiteitenkalender

03 november    09:30 Vormingsactiviteit kerkenraadsleden te Roeselare 
07 november 14:00 Seniorendans in Melac te Zwijnaarde
11 november  Optreden koren Festival van de Vrede in kerkgebouw
14 november  Optreden dansgroep in Kouterhof te Heusden
15 november 19:30 Avondcontact: De kost van een psychoanalyse
17&18 november  Synodevergadering, La Foresta Heverlee
21 november 14:00 Seniorendans in Melac te Zwijnaarde
23 november  Sluitingsdatum Kerkbrief december
24 november 10:00 Als Catars-studiedag
25 november 14:30 Toneelvoorstelling Niet met grote woorden in kerkgebouw
28 november 14:30 Bijbel aan huis in het PCC
30 november 19:30 Bijbel aan huis bij Francis en An Van De Walle

Als er een goede God is, waarom dan zoveel lijden?

Kwaad, ellende en lijden zijn voor iedereen een probleem. Of je nu wel of niet in God gelooft. 
We zouden willen dat er een wereld is zonder ellende en onrecht. 
In de bijbel kun je lezen dat God niet ver weg blijft, hij bekommert zich in mensen. Hij bevrijdt 
zijn volk uit de slavernij via Mozes. En in Jezus komt God zelf naar deze wereld vol chaos en 
lijden.

Jezus weet wat lijden is

Als iemand weet wat lijden is, dan is Jezus het wel. God is in het lijden aan het kruis. In geen 
enkele andere wereldgodsdienst dan het christendom komt God zelf naar deze wereld om 
het lijden van mensen op zich te nemen en te dragen. Waar is God in het lijden? Daar, aan dat 
kruis. God doet er wel degelijk wat aan.

Een nieuw begin

Het kruis is namelijk meer dan een vreselijk einde, het is ook een nieuw begin. De opstan-
ding van Jezus betekent hoop voor deze wereld. Nu en straks. Nu: vergeving, een nieuwe 
kans, mogelijkheid tot groei en leven. Straks: een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet en 
onrecht. 

https://www.protestantsekerk.nl
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Kinderhoekje

Welke vis zit aan welke lijn ?

Zoek de 10 verschillen bij de farao
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Pastoraat

Wel en wee van de Brabantdamgemeente

Beste lezer,
Nadat ikzelf een hele tijd uit de running was, ben 
ik blij dat ik mijn taken binnen de kerkenraad 
voorzichtig weer kan opnemen. Ik ben zeer dank-
baar voor alle blijken van bezorgdheid in de af-
gelopen maanden van zovelen van u. En ik besef 
nu, meer dan tevoren, hoe belangrijk het is en 
hoeveel deugd het doet: een telefoontje of sms-
je, een kaartje of kort bezoekje… Laat ons vooral 
bezorgd blijven om elkaar en meeleven, in goede 
en minder goede dagen!
Nu ik de draad weer oppik, kom ik ook weer meer 
in contact met u of ik hoor weer meer over wat 
er gebeurt in het leven van deze of gene… Dus ik 
breng een kort en onvolledig verslagje over het 
wel en wee van ons allen…

Nadat in de vorige kerkbrief de nakende geboor-
te van een kleinkind bij de familie Bruyneel werd 
aangekondigd, zijn we nu blij en dankbaar dat 
Roxie, Elisabeth gezond en wel ter wereld kwam, 
tot grote vreugde van papa Jan en mama Stien. 
Natuurlijk delen Etty en Wim in de vreugde en 
we feliciteren hen dan ook van harte en hopen 
dat de kleine meid gezond en gelukkig mag op-
groeien. 

Etty is ondertussen weer opgenomen in het UZ 
en kreeg de lang verwachte stamceltransplanta-
tie. Als ik dit schrijf, gaat alles goed en we hopen 
en bidden dat dit zo mag doorgaan en dat Etty 
mag uitkijken naar een volledige genezing. We 
wensen ook Wim sterkte toe, in de lange tijd van 
afwachten.

De kerkenraadsleden worden niet graag bij 
name genoemd, maar ik weet dat enkelen ook 
geplaagd werden met virusjes en bacteriën. Ho-
pelijk is iedereen weer gauw hersteld. 

Meer zichtbaar is de pijnlijke knie van Aletta 
Rambaut. Zij krijgt nu wat onderzoeken om na te 
gaan welke behandeling het beste is. Doe maar 
beetje rustig aan, Aletta! (makkelijker gezegd 
dan gedaan…).

Ook Rudy Liagre verscheen met een futuristi-
sche laars aan zijn voet of is het een blok aan het 
been? Een breuk van een voetbeentje is de oor-
zaak. We wensen je een vlot herstel toe, dokter! 

Huguette Spatz maakte een lelijke smak op straat 
met wat kneuzingen en blauwe plekken tot ge-
volg. Dat blauwe oog valt natuurlijk wel op en 
heel vervelend is de gebroken bril. Huguette 
voelt zich regelmatig nogal flauw en dat was wel-
llicht ook de oorzaak van de val. Dat maakt dat zij 
natuurlijk ook wat angstig wordt om op straat te 
lopen, ondanks de rollator… we hopen dat je vlug 
weer wat aansterkt en dat je bloeddruk weer 
normaliseert. Houd moed, Huguette, de Heer zal 
voor je zorgen.

Dickje Parlevliet weet zich goed omringd door 
haar buren en ook de kinderen zorgen goed voor 
haar. Een hartelijke groet van hieruit, Dickje!

Maarten en Marie- Claire Jonckheere zijn op be-
zoek bij zus Karen, in Australië. We hopen dat ze 
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Pastoraat

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.

daar een mooie tijd hebben samen en kijken al 
uit naar hun reisverhaal als ze terug komen!

Rita Martens heeft ook de nodige zorgen… haar 
zus is ernstig ziek en ondergaat een zware be-
handeling. Maar dan werd Rita ook nog opge-
schrikt door de nare ervaring van een inbraak 
in haar huis. Alles overhoop gehaald, een aantal 
souvenirs gepikt en het besef dat vreemden in je 
huis liepen, is ontzettend akelig. We wensen je 
gauw terug vertrouwen toe in je eigen huis, Rita 
en kracht om alles te dragen wat op je weg komt.

Marleen Van de Vijvere is meer en meer aan huis 
gebonden door artrose. Toch trekt zij goed haar 
plan, met stok of rollator, maar prettig is anders… 
Gelukkig kan ze ook altijd rekenen op de trouwe 
steun van Daniëlle Vandamme. We denken aan 
je, Marleen!

Alice Valentin knapt aardig op na haar heupo-
peratie. Ik was aangenaam verrast toen ik haar 
zag rechtveren uit haar zetel. Maar ja, ik voel niet 
wat jij voelt, Alice. We hopen dat je verder goed 
herstelt en dat we je binnenkort terug mogen be-
groeten in de kerk!

Simonne Vereecken stelt het goed maar kijkt uit 
naar een bezoekje af en toe! 

Verder denken we aan Thea en Nap van Zuuren 
en hun dagelijkse zorgen. Maar ook Anna Van 
der Vennet, Andrea Bruynooghe-Bral, Francine 

Vanderhaeghen- Barvoets, Lucie Cornel, Isabelle 
van Belle-Leyman en Christa Beirnaert-Gallus en 
nog anderen worden niet vergeten!

Ook de mensen die we wél regelmatig zien in ons 
midden zitten soms met zorgen, voelen zich niet 
altijd lekker of wat terneer gedrukt. Zeker in de 
komende herfst met kortere dagen mogen we 
daarvoor attent zijn! 
Hebt u behoefte aan een gesprekje of bezoekje, 
aarzel dan niet om de dominee of een van de 
kerkenraadsleden te contacteren! We zijn er ook 
voor jou, voor u!

Om af te sluiten een korte uitspraak van M. 
Gandhi: “Be the change that you wish to see in 
the world” oftewel: “Wees de verandering die jij 
wil zien in de wereld”. We kunnen veel zorgen, 
veranderen en verbeteren voor een ander, als 
we het maar samen doen! En nu nog het béste 
nieuws: wij mogen samen iets voor elkaar doen, 
maar dan nog hoeven we dit niet alleen te doen: 
wij hebben het ongelooflijke voorrecht dat wij 
ook mogen vertrouwen op onze God, die niet lo-
slaat wat Hij begonnen is!

Veel zegen toegewenst,

Martine De Jonge
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Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogàny 
Foto: Marijke Schaefer

De kunst van de Kunstenaar
Blijf niet stilstaan bij het oude, klamp je niet vast aan het verleden. Let op, ik begin iets nieuws. Het 
krijgt al vorm, je kunt het al zien… (Jesaja 43:18-19) 

Het is herfst in Gent, vol kleurenpracht en een 
stralende zon die blijkbaar moeite heeft om af-
scheid te nemen van de zomer. Zij kan niet los-
laten! 
Het park waarin ik wandel, is schilderachtig, het 
plaatje van de herfst om mij heen fascineert me, 
de creativiteit en de diversiteit van de grote Kun-
stenaar die dat ontworpen heeft. Tussen de val-
lende bladeren stel ik vragen aan mijzelf die ik 
niet kan beantwoorden en ondertussen wil ik dat 
plaatje vasthouden, maar de bladeren vallen om 
me heen en weg is het. De Kunstenaar… waar is 
die?

Ik wandel verder in dit herfstlandschap. De veel-
kleurige bladeren vallen, de bomen laten los. 
Oude betrouwbare bomen, die weten dat het 
nog niet gedaan is. Ik zie niets, maar zij voelen 
het al, de nieuwe knoppen diep in hun takken. 
De Kunstenaar doet zijn werk, maar ik zie hem 
nog steeds niet. Waar is hij? Bomen en bladeren 
nemen afscheid van elkaar, maar voorbij is het 
nog niet, er komt wat nieuws, het geeft hoop!

Soms moeten wij iets loslaten omdat we het 
gewoonweg niet meer kunnen vasthouden, ons 
plaatje is versnipperd. Soms weten we dat we 
iets moeten loslaten, maar toch houden we het 
krampachtig vast, het verleden belemmert ons, 
we komen niet verder. Hierdoor kunnen wij el-
kaar geen goeie dag meer wensen, we praten 
niet meer met elkaar en achter elkaars rug blij-
ven we kwetsen. Het loslaten van gedachten, 
situaties, verleden, dromen, omstandigheden en 
verwachtingen is niet vanzelfsprekend, het is da-
gelijks oefenen, maar als we loslaten, kan het ons 
vrij maken. We kunnen verder, er zal iets anders, 
iets nieuws ontstaan, het geeft leven. De Kunste-
naar. 
De stilte om mij heen is groot en ik probeer zelf 
stil te zijn, maar het lukt niet, de bladeren on-

der mijn voeten maken 
geluid. Alleen als ik stil 
sta, als ik de tijd neem 
om te stoppen en te 
zien wat om mij heen 
is, dan wordt het in-
eens echt stil rondom 
mij en in mij. 

We staan te weinig stil 
bij het ware leven. Ons 
leven is een marathon 
geworden en stilstaan, 
hoort er niet meer bij. 
Alles moet beter en 
sneller, zo maar stil 
staan bij wat belangrijk 
is: het komt er veel te 
weinig van en als wij 
het toch doen, is dat 
meestal om ons in het verleden te wentelen. 

De boodschap van Jesaja klinkt nochtans anders: 
accepteer het verleden en richt je op de toe-
komst, want piekeren over wat vroeger was, zal 
weinig veranderen.  
In het park waar ik stil sta, zie ik nog niets, maar 
de knoppen die in de takken vorm beginnen te 
krijgen, fluisteren in de stilte over een nieuwe 
toekomst. Het begint te schemeren en de laatste 
stralen van de dalende zon belichten het schil-
derachtige landschap. Een zachte bries brengt 
langzaam verandering in het plaatje dat uitein-
delijk plaats zal maken voor een ander en nieuw 
concept van onze Kunstenaar.  
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Varia

Hartelijk gefeliciteerd jarigen!
06 november:   Pascal Dhont
09 november:   Rita Martens
11 november:   André Schaefer
13 november:   Herwig Smetryns
16 november:   Christa Gallus
19 november:   Camille Hanappe
19 november:   Christelle Kuipers
21 november:   Daniël Van Steenkiste
21 november:   Peter Hanappe
24 november:   Arnold De Jonge
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Dienstenrooster

Zondag, 4 november 
Voorganger   Daniël Van Steenkiste
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Ko van Heest
Koffiedienst   Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
 
Zondag, 11 november Vredeszondag met Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk  / Diaconie
Organist(e)   Arina Tsytlianok / Patrick Geukens (traverso)
Koffiedienst   Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
 
Zondag, 18 november 
Voorganger   dr. Jannica De Prenter
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Marijke Schaefer / Micheline Morel
 
Zondag, 25 november Voleindigingszondag en lunchzondag
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Project Villa Voortman
Organist(e) 
Koffiedienst   Janny Geluk + Rita Martens
 
Zondag, 2 december in het PCC 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Familie 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 

 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 
maandag 05 november Psalm 21  Koningslied 
dinsdag  06 november Marcus 11:27-33 Legitimatie 
woensdag 07 november Marcus 12:1-12  Gelijkenis begrepen 
donderdag 08 november Marcus 12:13-17 Ieder het zijne 
vrijdag  09 november Marcus 12:18-27 Onderschatting van Gods macht 
zaterdag 10 november Marcus 12:28-34 Dicht bij Gods nieuwe wereld 
zondag  11 november Openbaring 5:1-14 Wie verbreekt de zegels? 
maandag 12 november Openbaring 6:1-8 Vier paarden 
dinsdag  13 november Openbaring 6:9-17 Hoe lang nog? 
woensdag 14 november Openbaring 7:1-17 Ontelbaar 
donderdag 15 november Rechters 17:1-13  Godsdienstwaanbeeld 
vrijdag  16 november Rechters 18:1-10  God wil het? 
zaterdag 17 november Rechters 18:11-31 Roofoverval 
zondag  18 november Psalm 16  Levenslied 
maandag 19 november Marcus 12:35-44 Vader en zoon 
dinsdag  20 november Marcus 13:1-13  De onderste steen boven 
woensdag 21 november Marcus 13:14-27 De Mensenzoon komt 
donderdag 22 november Marcus 13:28-37 De les van de vijgenboom 
vrijdag  23 november Rechters 19:1-10a Waar gaat dat heen? 
zaterdag 24 november Rechters 19:10b-30 Sodom in Israël 
zondag  25 november Rechters 20:1-11  Mobilisatie 
maandag 26 november Rechters 20:12-28 Links tegen rechts 
dinsdag  27 november Rechters 20:29-35 Krijgslist 
woensdag 28 november Rechters 20:36-48 Geweldsspiraal 
donderdag 29 november Rechters 21:1-25  Vrouwenhandel 
vrijdag  30 november Lucas 1:1-25  Elia komt 
 
 December

zaterdag 01 december Lucas 1:26-38  Hoog bezoek 
zondag  02 december Openbaring 8:1-13 Als de bazuinen klinken 1ste Advent


