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Inhoud
Van de kerkenraad

Het jaar 2018 is bijna ten einde en dit is alweer
het laatste nummer.
Met enkele mensen van de kerkenraad volgden
we in Roeselare een vormingsprogramma en het
was heel zinvol. Bedankt, Eefje van der Linden.
We kijken ook dankbaar terug op de sociaal artistieke voorstelling Niet met grote woorden want
het heeft ons geraakt.
Verder concentreren we ons op de Advent, Kerst,
het seniorenkerstfeest en de maaltijd voor De
Helpende Hand.
We willen jullie aansporen om naar het kerstconcert te komen op zaterdag 15 december, zie verder in dit nummer…
Onze aandacht gaat naar alle 75+ers. Zij worden
met een extra bezoekje verwend en ontvangen
het traditionele kalendertje.
Vergeet het Seniorenkerstfeest niet op maandag
17 december!
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar biedt
de bestuursraad na de dienst een receptie aan,
die plaatsvindt in het kerkgebouw.
De kerkenraad wenst u allen een Gezegende
Kerst en een vreugdevol nieuw jaar met fijne
dagen tussen Kerst en Nieuw, maar nog fijnere
tussen Nieuwjaar en Kerst.
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Terugblik
Hongaarse jongeren met ProJOP bij ons te gast voor een bezoek aan de kerk en een
lunch in het PCC - 30 oktober 2018

Op bezoek in het Weversbos bij Christa Beirnaert-Gallus

Toen Christa niet meer zelfstandig kon blijven wonen kreeg zij een fijne
opvang in het Weversbos, maar dat vond zij in het begin maar niets.
Het heeft een tijd geduurd voor zij haar draai kon vinden en toen wij
haar onlangs bezochten, Micheline en ik, waren wij heel blij te merken,
dat zij er zich nu op haar manier wel thuis voelt en weer mee doet aan
de activiteiten en zo. Herinneringen zijn er niet te veel meer, maar toch
is er nog een beetje contact en wij hebben er zelf van genoten haar
te zien smullen van de verse appelbeignets die ter plaatse werden gebakken en haar koffie en haar te zien lachen. Zij heeft rust gevonden
in haar hart en dat stemt Carine, met wie er regelmatig contact is, en
ons allen dankbaar. Ze vond het leuk toen we voorstelden een foto te
maken en die willen we u niet onthouden. Aan de grijze haren moesten
we wel even wennen maar het staat haar goed, vonden wij.
Micheline Morel en Marijke Schaefer

Sluitingsdata komende Kerkbrieven:
woensdagavond 25.12.2018 voor de Kerkbrief van januari
vrijdagavond 25.01.2019 voor de Kerkbrief van februari
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
Vormingsdag kerkenraadsleden
Op zaterdagmorgen 3 november trokken een vijftal kerkenraadsleden op weg naar Roeselare om
met anderen uit Oost- en West-Vlaanderen een geslaagde vormingsmorgen bij te wonen o.l.v. van
Eefje van der Linden in de stemmige protestantse kerk van Roeselare met een prachtige preekstoel
en doopvont behorend tot het protestants erfgoed, waar wij hartelijk werden ontvangen door ds. Elly
Bouman. Het werd voor ons een inspirerende zaterdag.
Marijke Schaefer

Synodevergadering in La Foresta
De Heer heeft het nodig
17 en 18 november 2018

Deze Synodevergadering, waar de gemeente Gent-Brabantdam vertegenwoordigd werd door ds. Tihamér Buzogàny en dhr. Francis Van De Walle, had als thema : De Heer heeft het nodig en stond onder de kundige én humorvolle leiding
van moderator dr. Rudy Liagre.
Het thema werd niet alleen belicht in de inleiding van de synodedocumenten,
maar werd ook doorgetrokken in de prediking van de voorzitter van de Synodale Raad ds. Steven H. Fuite tijdens de kerkdienst op zondagmorgen, prediking
die in de meeste Vlaamse en Waalse kerken als teken van onderlinge verbondenheid werd voorgelezen.
Hieronder de hoofdlijnen uit de prediking
Het gaat om de heel kleine geschiedenis die Jezus’ intocht in Jeruzalem voorafgaat en waarin
de leerlingen voor de ogen van de eigenaars een
vastgebonden veulen losmaken. Toen ze het dier
losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom
maken jullie het Los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer
heeft het nodig.’ Daarna brachten ze het veulen
naar Jezus (Luc. 19, 33-35).
Evenmin als Jezus’ leerlingen van destijds overzien wij vandaag de weg die voor ons ligt. Laat

ons niet teveel achterom kijken naar een tijd
waarin het beter was, waar de kerken voller zaten. Laat ons niet hierover klagen want dat is niet
zo christelijk. De Heer kloeg ook niet.
Dat wij de weg die voor ons ligt niet overzien, is
absoluut niet erg. Wij, zijn leerlingen, wij kunnen
niet anders dan stapje voor stapje door de tijd
te gaan. En bij elke stap gaat het altijd weer opnieuw om de vraag wat de Heer nodig heeft.
./...
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Terugblik
We leven in een tijd van fake news,
van one-liners, van dom versimpelen.
Maar wij zijn er ook nog. Wat is onze
protestantse identiteit vandaag? De
Heer heeft ons nodig, met een nederige draagkracht, die van een ezel,
van het niet roepen en overroepen,
maar van het zorgvuldig omgaan met
mensen. Het is aan ons om als Kerk in
alle nederigheid maar zelfbewust Zijn
verlangende ogen, Zijn luisterend oor
te zijn, kritisch liefhebbend en met
zorgvuldige heldere woorden en met
concrete zegenende gebaren te vertalen hoe genuanceerd en zacht de
stem van God klinkt.

Ook dit jaar waren er opnieuw gasten uit buitenlandse zusterkerken:
op de voorgrond met de hand in broekzak: ds. Pascal Bataringaya,
voorzitter van de Eglise Presbytérienne au Rwanda en achteraan uit
Zuid-Afrika de grotere heer met de rug naar de camera, ds. Claassen.
Het kan betekenen dat we ons moeten losmaken
van gewoonten b.v. van het automatisme dat elke
gemeente haar eigen predikant heeft. Het kan
zijn dat een predikant deeltijds ook elders nodig
is, dat naburige gemeenten een predikant moeten delen. Dit kan pijn en verdriet doen, maar
niemand heeft ons beloofd dat samen geloven,
dat kerkzijn betekent lekker gezellig met z’n allen
in een eigen kringetje rond de kachelen te blijven
zitten, ver van pijn en zonder diepe vragen.
Is dat niet waar het bij geloven om gaat? Wie zich
geeft voor het Koninkrijk, zal open gaan. Nieuwe
deuren naar een andere vorm, een nieuwe manier om Hem te dienen, een nieuwe manier van
Kerk van Hem zijn. Net als dat eerst nog vastgebonden veulen, wacht ook ons een resum nieuwe uitdagingen om het Evangelie present te stellen.
Het zal anders zijn dan voorheen. We mogen
echter nooit de diepe vreugde verliezen om van
Hem te mogen zijn. We houden elkaar vast en
bemoedigen elkaar en wat er ook gebeurt, altijd
zijn wij van Christus.
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Besluiten
Zoals altijd werden een hele reeks
beslissingen genomen, waarvan volgende maand alle kerkenraden op de
hoogte gesteld worden. Hieronder een greep uit
deze beslissingen.
Vanaf nu zullen alle nieuwe predikanten uit een
zusterkerk een overeenkomst moeten ondertekenen, waarin zij zich akkoord verklaren, dat bij
indienstneming een integratieperiode volgt, die
na 2 jaar al dan niet gevalideerd wordt (met de
daaruit volgende consequenties). Het principe
van de overeenkomst treedt onmiddellijk in werking. Aan de inhoud wordt, rekening houdend
met de opmerkingen van de synode-afgevaardigden, nog wat gesleuteld met het oog op een licht
herwerkte versie van deze overeenkomst.
Uit diverse districten kwam kritiek op het tweejaarlijkse magazine Reliëf. Men had er twijfels bij
of het wel als een instrument tot evangelisatie en
als visitekaartje van de VPKB kan gezien worden,
zoals oorspronkelijk de bedoeling was met dit
magazine. Daarnaast werd het gemis aan Kerkmozaïek en Mosaïque aangegeven. Dit heeft ertoe geleid, dat de Synodale Raad tegen volgend
jaar de resultaten van een grondige evaluatie zal
voorleggen, waarna de Synodevergadering 2019
een beslissing zal nemen of het Reliëf-project
voortgezet wordt of niet.

Terugblik
De voorbij jaren werden de Presbyterian Church
of Cameroun (PCC) te Leuven en Gent als geaffilieerde kerken bij de VPKB aanvaard. Dit jaar
volgden de PCC-kerken te Brussel en Antwerpen.
De verantwoordelijke predikant gaf aan, de contacten met de VPKB in de komende jaren nog te
willen intensifiëren.
Op voorstel van het district Oost- en West-Vlaanderen werd besloten de gemeente De Panne niet
langer als een zelfstandige gemeente te zien,
maar haar als wijkgemeente van de gemeente
Ieper in te lijven.
Predikanten horen en zien veel en de last op hun
schouders weegt soms zeer zwaar. Het zijn ook
maar mensen, die het nodig kunnen hebben,
hun hart te luchten. Bij wie? Bij een pastor pastorum (= een predikant voor predikanten). Destijds werd er een hele structuur rond een pastor
pastorum bedacht, maar deze is veel te log en
werkt moeilijk. Besloten werd, een werkgroep in
te stellen, die tegen 2019 met een voorstel komt
om het ambt van pastor pastorum beter te laten
functioneren.
Op een gegeven moment kwam een atleet de
Synodevergadering binnengelopen met de eeuwige vlam van de Algemene Kerkvergadering of
zoals dit nu heet ProFest. Hij stak 6 dikke kaarsen
aan voor de 6 districten van onze Kerk. Bedoeling

is dat de districts-ProFest-kaars alle gemeenten
rondgaat om ProFest te promoten. Elke gemeente krijgt bovendien promotiemateriaal.
Op voorstel van de Franstalige districten werd in
plenaire zitting besloten tot het vrijmaken van
een predikantsplaats voor een fulltime verantwoordelijke predikant voor de Franstalige catechesedienst.
Twee uittredende coördinatoren werden gelauwerd voor hun jarenlange inzet. Ze waren niet
voor de gemakkelijkste coördinaties verantwoordelijk, integendeel. Het gaat om Daniël Vanescote (coördinator Kerk en Wereld) en Wim ten
Kate (Administratie en Financiën). Het applaus
dat hen te beurt viel, ging over van daverend applaus naar een applaus voor een bisnummer. Dat
zal echter niet nodig zijn, want de nieuwe verantwoordelijken voor deze coördinaties staan al
klaar voor de aftrap namelijk respectievelijk Eric
Jehin en Rudy Liagre.
En zo mogen we terugkijken op een Synodevergadering, die in een broederlijke/zusterlijke sfeer
verliep, waar open en eerlijk met elkaar gepraat
werd en waar weeral eens stapjes gezet werden
naar nieuwe uitdagingen.
Bea Baetens

De bloemen van de kerk waren
in de maand november voor…
28 oktober: Nap en Thea van Zuuren
		
ter bemoediging
04 november: Dickje Parlevliet ter 		
		 bemoediging
11 november: Rita Martens voor het 		
		
overlijden van haar zus
18 november: Arnold De Jonge als dank
25 november: Anna Van der Vennet ter
		 bemoediging
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Terugblik
Gedicht voorgelezen op Voleindigingszondag
25 november 2018

Denk aan mij
Voor wie leeft, ben ik weg,
Voor wie droef is, kom ik nooit meer terug
Voor wie boos is, werd ik bedrogen.
Maar voor wie gelukkig is, ben ik in vrede,
En voor wie trouw is, ben ik nooit weggegaan.
Ik kan niet tegen je spreken, maar ik kan naar je luisteren.
Je kan me niet meer zien, maar je kan me horen.
Dus als je op een strand staat en je kijkt naar een mooie zee…
Of als je een bloem bekijkt en haar eenvoud bewondert…
Denk dan aan mij. Denk aan mij in je hart:
In gedachten, in je herinneringen
Aan toen wij mekaar liefhadden,
Aan toen we weenden, aan toen we vochten,
En aan toen we lachten.
Als je altijd aan me denkt
Dan zal ik nooit zijn weggegaan.

De rosse centjeszuil…
We hebben de zuil vol centjes leeggehaald en waren blij verrast met het bedrag dat dit nijver
sparen door ons allen heeft opgebracht: 223,07 € ! Omdat de jongeren deze actie indertijd
hadden opgestart lag al bij het begin het doel voor deze spaaractie vast: Babynest.
Baby-nest is een zelfstandige vzw. Het doel
van Baby-nest is (toekomstige) kansarme
moeders een baby-uitzet bezorgen.
Het bedrag is aan deze organisatie overgemaakt en zo helpen wij een klein beetje de
meest kwetsbaren in onze Gentse stad.
We starten opnieuw met een lege zuil en
wij kijken uit naar uw suggesties wat het
volgende doel zal zijn waarvoor wij zullen
sparen.
Marijke Schaefer
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Oost- en West-Vlaanderen

Nieuws uit het district
Weinigen zijn er zich van bewust dat onze predikant naast
het vele werk voor de Gent-Brabantdam, ook een belangrijk deel van zijn tijd investeert als voorzitter van het districtsbestuur van de VPKB Oost- en West-Vlaanderen.
Daar is het immers nooit stil, maar blijft alles in beweging.
Er zijn vreugdevolle momenten, zoals de bevestiging en
inzegening van ds. Harry Sinnaghel in Denderleeuw op 7
oktober.
Er zijn ook mooie vooruitzichten met het proponentschap van dr. Jannica Deprenter in Brugge en dat
van dr. Eleonora Hof in Ieper.
Maar daarnaast zijn er ook zorgen, niet in het minst omdat er door diverse vacatures een tekort is aan
consulenten in onze eigen regio en ds. Buzogàny daarom tijdens de Synode zei te vertouwen op hulp
uit het andere Vlaamse district (Antwerpen-Brabant-Limburg), waarmee wij als bestuur een goede
samenwerking hebben opgebouwd. Zo werden tijdens enkele gezamenlijke vergaderingen o.a. de
criteria vastgelegd voor preek- of sacramentsbevoegdheid.
In Kortrijk is ds. Peter Smits nu consulent na het vertrek van ds. Arjan Knop.
Maar per 01-01-2019 worden ook Ronse en Knokke vacant na het vertrek van ds. Katelijne Depoortere naar Brasschaat en van ds. Alexander Eberson als havenpastor voor Ghent Seaport in Gent en
Terneuzen.
Tot slot vertrekt ook Hans Bonsveld na 5 jaar als pionier in Geraardsbergen per 01-02-2019 terug naar
Nederland.
In Wevelgem diende ds. Kroon zijn consulentschap terug te geven na tot de vaststelling te zijn gekomen dat de gemeente er niet verder leefbaar is.
Gelukkig kunnen wij als districtsbestuur de lasten en zorgen delen als een hecht team. Maar het is
duidelijk dat sommige locaties op termijn een andere invulling zullen krijgen en er vooral gewerkt
dient te worden aan meer regionale samenwerking. Met dat doel wordt vanaf december tijdens een
deel van de districtsvergaderingen ook in regionale gespreksgroepen gewerkt.
En als district tellen wij natuurlijk af naar donderdag 30 mei 2019, wanneer wij in Gent de hele VPKB
uitnodigen voor het grote feest ProFest 2019, de vroegere AKV.
Rudy Liagre, secretaris
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Vooruitblik
Adventsproject 2018
Vanaf zondag 2 december

Geef Licht

Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We
delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen
voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand,
een warm hart en een sterke schouder. Wij gaan voor een stukje mee doen
met de kerstcampagne van Kerk in Actie en we willen zo licht geven aan
kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon,
zodat zij weer kunnen stralen.
Bij het aansteken van de Adventskaarsen zullen wij iets vertellen over de
verschillende projecten waar Kerk in Actie mee bezig is. Heel toepasselijk
natuurlijk, de actie heet Geef Licht aan kinderen in de knel. We zullen dan
ook kunnen luisteren naar een lied, gecomponeerd door Stef Bos, speciaal
voor deze actie en misschien op den duur een beetje kunnen meezingen?
Verder hopen we dan op Kerstdag een collecte te houden voor dit project,
vanzelfsprekend hartelijk aanbevolen!
Martine De Jonge

van Stef Bos

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen
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Geef licht, geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht, gGeef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Geef licht, geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht, geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

En Hij geeft licht
Geeft licht,
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Vooruitblik
Van harte welkom op het Seniorenkerstfeest met liederen, teksten, luisteren
naar een verhaal en vooral gezellig samenzijn met versnaperingen en drank.
Een traditie die niet mag verloren gaan…

Seniorenfeest

Maandag 17 december 2018

Heerdekens van buiten
Spoedt u op den been
Met trommels en met fluiten
Recht naar Bethleëm
Want daar is geboren den God van al
Die ons leven heeft gegeven
In den stal.
U komt toch ook? Het vervoer mag geen probleem zijn want een belletje
naar Martine De Jonge (tel. 09/222.59.79) en alles wordt geregeld.
Deuren open om 14:30.
Aanvang om 15:00 in het PCC, Keizer Karelstraat 187 te Gent.
Rita Martens

Boekbespreking

9 maart 2019 vanaf 14:00
In het septembernummer van onze Kerkbrief kon u al lezen over een boekbespreking die ergens in het najaar of begin 2019 op een avond of een namiddag
zal doorgaan.
Het boek dat gelezen dient te worden God is een vluchteling is uitgeroepen
tot beste religieuze boek van het jaar 2017.
David Dessin, de schrijver van het boek is bereid om naar ons te komen en zijn
werk zelf te introduceren en dat op 9 maart vanaf 14:00. U mag deze datum
alvast in uw agenda noteren.
Ik hoop nog steeds dat u deze boekbespreking niet wilt missen en ook bij deze
benadruk ik graag, dat de uitnodiging om God is een vluchteling te lezen niet
alleen voor leden van onze kerkgemeenschap bedoeld is, maar voor iedereen
die graag leest en van gedachten wisselt. Welkom!
Ds. Tihamér Buzogàny
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Gaspard De Coligny-school
Verbouwplannen voor de Gaspard-de-Colignyschool
worden concreet
U las het al vele malen in de Kerkbrief dat onze Gentse School met de Bijbel druk is met de
voorbereiding voor het uitbreiden en moderniseren van de gebouwen. Sinds de aankoop in mei
2014 van een aanpalend huis heeft het architectenduo Vens-Van Belle zich gebogen over de
beschikbare ruimte en wat de mogelijkheden daarvan zijn voor de toekomst. Een onderzoek van
de bestaande toestand (Masterplan) wees uit dat een herdenken van de beschikbare ruimte een
noodzaak is. Dat hebben ze nu dan ook gedaan. Het bestaande gebouw werd geanalyseerd, de
uitbreiding met een paar klaslokalen overwogen en de integratie van het woonhuis is een feit,
althans op de plannen. Ook willen we de school een gezicht geven in het straatbeeld door de
herkenbaarheid te accentueren en te vernieuwen.

Op bovenstaande tekening zijn de verschillende
bouwblokken, waar gewerkt zal worden, aangeduid. Omdat we als bestuur zo transparant mogelijk willen zijn, hebben we de geraamde kostprijs van elke bouwblok vermeld op bijgaande
tekening. Nu komt het er op aan om op verschillende fronten fondsen te traceren en te genereren. Dat betekent dat we zowel in binnen- als in
buitenland op zoek zullen gaan. We hebben al
ideëen en zullen die de komende tijd aftoetsen.
Voor een deel van de werken, m.n. voor de capaciteitsuitbreiding, kregen we in 2014 al een toezegging van € 315.000 vanuit het Ministerie van
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Onderwijs (Agion). Dit slaat op de verbouwingen
die voorzien zijn in het bestaande schoolgebouw
en de bouw van twee nieuwe klaslokalen op de
speelplaats. Maar ook voor de overige renovatiewerken, van o.a. het huis, zijn we zo goed als
zeker dat ook voor de rest van de verbouwingswerken de subsidietoezegging van 70% zal volgen. Nu is het de bedoeling om eerst op zoek te
gaan naar de nodige financiële middelen om het
verbouwdossier aanbestedingsklaar te krijgen.
De ontwerpkost daarvan bedraagt ongeveer een
€ 20.000 (inclusief BTW). Pas als we dit bij elkaar
hebben, kunnen we de architecten de opdracht

Gaspard De Coligny-school
geven het dossier effectief volledig uit te werken
en aanbestedingsklaar te maken zodat het bij de
bevoegde instanties kan ingediend worden om
een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.
En dan gaan we op zoek naar de overige noodzakelijke fondsen.
Vanaf nu willen we als bestuur tal van initiatieven
nemen om deze gelden te verzamelen. De aftrap
hiervoor wordt gegeven in onze kerk Gent-Brabantdam op zaterdag 15 december.

hij in het kader van Avondcontact spreken over
de relatie tussen Mendelssohn en sacraliteit. Het
Kerstconcert belooft een mooie en boeiende
avond te worden, helemaal in kerstsfeer. En we
houden nog een verrassing achter de hand!
Velen onder u dragen de Gaspard-de-Colignyschool een warm hart toe, omdat u er zelf
schoolliep, uw kinderen er naar school gingen,
of omdat u dit kleinschalig familie-schooltje
sympathiek vindt. We hopen van harte dat u dit
prestigieuze project voor de Gaspard kunt ondersteunen door aanwezig te zijn die avond of bij
een andere gelegenheid, want die komt er zeker.
Ticket(s) (€12 inclusief receptie) kan u reserveren door een bericht te sturen naar info@mijnschool.be of door uw aanwezigheid telefonisch
te melden bij mij.
Aletta Rambaut,
voorzitter vzw Vereniging ter Bevordering van
het Christelijk Onderwijs te Gent
Gaspard-de-Colignyschool

Kerstfeest op de
Gaspard-de-Colignyschool

Om 19:30 treedt het Waisisi koor uit Zierikzee
(Nl) volledig pro deo op met Christmas Carols. De
dirigent Mar van der Veer bewerkte een aantal
liederen van Benjamin Britten en Adolphe Adam.
Mar is voor ons geen onbekende meer. Hij verzorgde al verschillende optredens in onze kerk
tijdens de Gentse Feesten (2017 en 2018). Op
de startzondag van dit jaar was hij in de Brabantdamkerk nog te gast met een groot koor. Hij is
een bevlogen spreker, muzikant en sinds 2018
ook Master in de theologie (studeerde af aan de
Protestantse Faculteit te Brussel). In 2019 komt

De laatste week vòòr de Kerstvakantie is
het steeds een drukte van je welste op
school. De verschillende klassen werken
de toetsen af en er wordt druk gerepeteerd voor de verschillende kerstfeesten.
Alle klassen van de lagere school hebben
de laatste twee jaar hun inbreng in de
Kerstmusical. Op donderdag 20 december
gaan ze Op zoek naar het licht. De voorstelling wordt twee maal gebracht, om 14:00
en om 19:30.
Het kleuterkerstfeest gaat door onder de
titel Sterrennacht op vrijdag 21 december
om 14:00.
Aan u allen, van harte welkom.
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Gaspard De Coligny-school
Cadeaus voor het goede doel!

Zoekt u nog een geschenk voor onder de kerstboom en wilt u tegelijkertijd een goed doel
steunen, dan hebben we een ideale suggestie. Een paar jaar geleden werden kook/bakboeken boordevol lekkere recepten uitgegeven op basis van de recepten van de bekende Gentse
patissier Jacques Bloch.
Het gaat om de boeken Brood, gebak en specialiteiten en Feestelijke recepten. Via Carlos Van
Bignoot (lid schoolbestuur) kunnen we deze boeken aanbieden voor de prijs van €12/stuk
(oorspronkelijke verkoopprijs €19,9; onze aankoopprijs bedraagt €3). U merkt het! De winst
van de verkoop van dit boek gaat integraal naar de Gaspard-de-Colignyschool.
Interesse, dan hoor ik graag van u.
Aletta Rambaut

Activiteitenkalender
Woensdag 05 december
14:00
			
19:30
Woensdag 12 december
14:00
			
19:00
Zaterdag 15 december
19:30
					
Maandag 17 december
15:00
Zaterdag 22 december
12:00
Woensdag 25 december		
Zondag 06 januari 		
11:00
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Seniorendans in de Melac
Extra vergadering met de kerkenraad Rabot
Seniorendans in de Melac
Kerkenraadsvergadering bij Aletta Rambaut
Kerstconcert in onze kerk ten voordele van Gaspardde-Colignyschool met receptie
Seniorenkerstfeest in het PCC
Maaltijd Helpende Hand
Sluitingsdatum Kerkbrief januari
na de dienst Nieuwjaarsreceptie

Pastoraat
Wel en wee van de Brabantdamgemeente
HERFST. Een foto van dezelfde boom die ik, met precies een week tussen twee wandelingen in, op mijn weg vond. Ik was getroffen door zijn
kleur en pracht en de vergankelijkheid daarvan en toch... Het deed mij
denken aan een gedicht van Nel Benschop:
Een boom in de wind
Laat mij, o God, een boom zijn in Uw tuin:
de wortels in de aarde, maar de takken
omhoog, om zo de hemel vast te pakken,
en recht de stam, en bloemen in de kruin.
Laat mij een schaduw en een schuilplaats zijn,
en mij rècht laten staan, als Uw stormen loeien.
Laat, Heer, mij langzaam naar Uw hemel groeien,
en laat mij wuiven in Uw zonneschijn.
Ik bid U ook, Heer, dat Gij vruchten vindt
wanneer de tijd van oogsten is gekomen;
Uw levenssappen moeten door mij stromen Laat mij een boom zijn, ruisend in Uw wind!

Dit als inleiding naar wat er in de afgelopen
maand zoal is voorgevallen in onze gemeente.
Elke maand heeft zo zijn eigen zorgen en vreugden en dat was ook nu weer het geval.
In de vorige kerkbrief las u reeds dat Rita Martens’ jongste zusje ernstig ziek was. Ondanks alle
goede zorgen en behandelingen heeft Gonda
haar ongelijke strijd tegen haar ziekte moeten
opgeven en is op 7 november jl. overleden. Verschillende gemeenteleden hebben de uitvaartplechtigheid in het crematorium Westlede bijgewoond. Het was een warm en heel persoonlijk
afscheid van een lieve en creatieve vrouw, die
met haar 58 jaar veel te jong haar gezin en vele
andere dierbaren heeft moeten achterlaten. Wij
bieden de familie ook via deze weg onze christelijke deelneming aan. Rita wees getroost dat je
bij je zusje was op de momenten dat zij je nodig
had.

Er zijn nog verschillenden onder ons die verder
herstellen van opgelopen kneuzingen en verwondingen.
Zo voelt Nico van Belle nu eindelijk dat het beter
gaat na zijn val, maar hij weet ook dat intensieve
kiné en bijkomende behandelingen nog noodzakelijk zijn voor er weer sprake kan zijn om terug
aan het werk te gaan.
Rudy Liagre is weer actief, maar vraagt zich wel
af of zijn voet dat wel zo leuk vindt, stil zitten is
echter niets voor hem.
Meestal is het kwaad snel geschied, maar laat de
genezing langer op zich wachten. Pijn en ongemakken kunnen zwaar op het gemoed wegen.
Vooral voor diegenen die alleen wonen en beroep moeten doen op hulp van anderen is dat
niet eenvoudig.
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Pastoraat
Huguette Spatz heeft met haar nieuwe bril weer
nieuw zicht op de toekomst en werkt zelf hard
aan haar revalidatie. Ze voelt zich met haar rollator ook heel wat zekerder op straat, zoals Alice
Valentin, die wij alweer in ons midden mochten
begroeten.
Karel Piessen moest vanwege medische klachten
op grondig onderzoek. Voor een bezig en creatief
persoon, die eigenlijk altijd in de weer is, is het
niet eenvoudig het wat kalmer aan te doen, zoals zijn leeftijd dat van hem verlangt, evenmin als
voor zijn zoon en huisgenoot Wim om zijn vader
daar regelmatig aan te helpen herinneren. Sterkte ermee voor jullie beiden.
Niet iedereen wil met name genoemd worden
als er lichamelijke of andere klachten de kop op
steken en dat respecteren wij vanzelfsprekend,
maar weet allen toch dat wij meeleven en mee
bidden om hulp te geven daar waar het nodig is
en hoopvol licht als een baken naar een betere
toekomst. De dankbaarheid is groot als alles ten
goede keert.

geburgerd in het zorgcentrum van Lemberge en
probeert steeds het beste uit haar dagen te halen. Onze gemeente is zij zeker niet vergeten en
zoals zovelen is zij altijd blij met een bezoekje en
wat nieuws van bekenden.
Heel goed nieuws kregen we van Etty Bruyneel.
Zij mocht al 3 weken na haar stamceltransplantatie het UZ verlaten en is nu alweer een paar
weken thuis. Dag per dag gaat het beter en de
resultaten van de regelmatige controles zijn telkens zeer gunstig. Wat een dankbaarheid zal er in
jullie harten heersen en wij wensen jou en Wim
toe dat deze positieve ontwikkeling mag blijven
aanhouden.
Zo stappen wij de beloftevolle Adventsweken in,
de ene aarzelend, de andere met flinke tred. Laten we elkaar bij de hand nemen en samen op
weg gaan naar Gods liefdevolle Licht.

Goed nieuws is er gelukkig ook. Bij bezoekjes aan
ouderen, die niet meer
naar de kerk kunnen komen, krijgen wij vaak bij
het afscheid de opdracht
mee veel groetjes aan u
te doen en dit overkwam
me deze week bij Isabelle
Leyman. Zij is helemaal in-

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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Marijke Schaefer

Ter overdenking
Hij staat voor de deur
“Ik sta voor de deur en klop aan…” (Openbaringen 3, 20/a)
Als wij dichter bij Kerst komen, krijgt ons een onverklaarbaar wonder in zijn macht dat elke dag
alleen maar toeneemt. In de Adventstijd klinkt de
boodschap van Openbaringen dag na dag steeds
duidelijker: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als
iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik
binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met
Hem en Hij met mij” (Openbaringen 3, 20).
Jezus komt niet sluipend, als een dief in de nacht,
maar fatsoenlijk en eerlijk, kloppend op onze
deuren om toegang te vragen. Lukt het ons de
deur open te doen, onze ziel, ons hart? Kunnen
wij een plaats bieden, in onze drukke dagen, voor
de Vreugde die komende is?
Ons voorbereidend op Zijn komst, herleven we
vaak de belevenissen van onze kindertijd. De
gedichten en liederen die wij ooit geleerd hebben, komen weer als kostbare schatten in onze
gedachten: “Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde voor alle mensen” (Lucas 2, 14).
Maar wij horen ook, telkens weer, de bekende
zin van het kerstverhaal: er was geen plaats, er
is geen plaats!
In het Evangelie staat vereeuwigd “dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven”
(Lucas 2, 1). Iedereen moest terug gaan naar zijn/
haar geboorteplaats om de volkstelling te laten
gebeuren. Aan dit keizerlijke dictaat hebben Maria en Jozef voldaan en sinds de eerste Kerst doen
wij ook niet anders. Met Kerst doen we thuis, als
familie en verwantschap ook een volkstelling en
diegenen die nooit tijd hebben, maken tijd voor
hun geliefden om aan elkaar gezegende kerstdagen te wensen.

zij nog plaats
geven en voor
voedsel zorgen? Hoewel
deze
vraag
niet te vermijden valt,
gaan Advent
en Kerst toch over iets anders. Kerst stelt aan jou
en aan mij de vraag of wij in ons leven aan Jezus van Nazareth onderdak willen bieden? Wie
van Hem waren, hebben Hem toen en daar niet
ontvangen, maar wat gebeurt er vandaag? Wij,
die onszelf christenen en leerlingen van Christus
noemen, wat is ons antwoord?
Met Kerst geeft de leer van Jezus, de boodschap
van liefde, ons kracht om tijd te maken voor de
ander en om een aantal dagen haat opzij te laten
zetten.
Jezus staat ook in deze Advent voor onze deur en
klopt aan. Zeg Hem niet dat er geen plaats meer
is! Doe je deur gewoon open en geef jezelf de
kans om niet alleen te zijn in deze dagen.
Namens mijn gezin wens ik jullie liefde, licht en
leven in Zijn naam.
Ds. Tihamér Buzogàny

De media kaarten regelmatig de problematiek
van de overbevolking aan en stellen de vraag hoe
ver dat nog kan gaan? Hoe groot zijn de schatten
van onze aarde nog? Voor hoeveel mensen kan
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Varia
Hartelijk gefeliciteerd jarigen!
02 december:
04 december:
06 december:
08 december:
08 december:
09 december:
14 december:
18 december:
21 december:
23 december:
24 december:
26 december:
27 december:
28 december:
29 december:
30 december:
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Rudy Liagre
Ann Willems
Willem Lorein
Myriam Hoste
Aaron Buzogany
Erika Ehrhardt
Johan Temmerman
Kaiya Frans
Alice Valentin
Andrea Bral
Paul Van Meerssche
Lucie Cornel
Regina Lehman
Rebecca De Jonge
Maurits Bytebier
Melanie Voorham

Dienstenrooster
Zondag, 2 december							1ste Advent
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)			
Ko van Heest
Koffiedienst			Fam. Buzogany
Zondag, 9 december							2de Advent
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			
Ko van Heest
Koffiedienst			
Janny Geluk / Rita Martens
Zondag, 16 december							3de Advent
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)			
Arina Tsytlianok
Koffiedienst			
Marijke Schaefer / Micheline Morel
Zondag, 23 december							4de Advent
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes			
Kerkenwerk / evangelisatie
Organist(e)			
Ko van Heest
Koffiedienst			
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
Dinsdag, 25 december m.m.v. het blazersemble Mathias
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes			
Project Kinderen in de knel
Organist(e)			
Arina Tsytlianok
Koffiedienst			Fam. Buzogany
Zondag, 30 december
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			
Zondag, 6 januari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Nieuwjaarsreceptie

Daniël Van Steenkiste
Martine De Jonge / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie
Arina Tsytlianok
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Schaefer / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Ko van Heest
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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

December
zaterdag
1 december
zondag		
2 december
maandag
3 december
dinsdag		
4 december
woensdag
5 december
donderdag
6 december
vrijdag		
7 december
zaterdag
8 december
zondag		
9 december
maandag
10 december
dinsdag		
11 december
woensdag
12 december
donderdag
13 december
vrijdag		
14 december
zaterdag
15 december
zondag		
16 december
maandag
17 december
dinsdag		
18 december
woensdag
19 december
donderdag
20 december
vrijdag		
21 december
zaterdag
22 december
zondag		
23 december
maandag
24 december
dinsdag		25 december
woensdag
26 december
donderdag
27 december
vrijdag		
28 december
zaterdag
29 december
zondag		
30 december
maandag
31 december
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Lucas 1:26-38		
Hoog bezoek
Openbaring 8:1-13
Als de bazuinen klinken
Openbaring 9:1-12
Afschrikwekkend beeld
Openbaring 9:13-21
Geen bekering
Openbaring 10:1-11
Zoet in de mond en bitter
Openbaring 11:1-14
Meetkunde
Openbaring 11:15-19
Keerpunt
Lucas 1:39-56		
Magnificat
Openbaring 12:1-12
Een Kind is ons geboren
Openbaring 12:13-18
De strijd verplaatst zich
Openbaring 13:1-10
Beestenbende
Openbaring 13:11-18
Beestmens 666
Openbaring 14:1-13
Waar het op aankomt
Openbaring 14:14-20
Oogsttijd
Openbaring 15:1-8
Lied van overwinnaars
Openbaring 16:1-11
Rampen op schaal
Openbaring 16:12-21
Het einde komt
Openbaring 17:1-8
Onzuiver goud
Openbaring 17:9-18
Tien koningen
Openbaring 18:1-8
De toren van Babylon
Openbaring 18:9-24
Wereldwijde crisis
Openbaring 19:1-10
Getuigen = profeteren
Lucas 1:57-66		
Naamgeving		
Lucas 1:67-80		
Stilte doorbroken bij Zacharias
Lucas 2:1-21		Vrede			
Handelingen 6:8–15
Beeld van Mozes		
Handelingen 7:1-16
Geschiedenisles
Handelingen 7:17-34
De feiten op een rij
Handelingen 7:35-43
Les uit het verleden
Handelingen 7:44-60
Toepassing in het heden
Psalm 147		
God zorgt

