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Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be
Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)
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Onze laatste kerkenraad in december had een
goed gevulde agenda en we kijken volop uit
naar 2019.
Het seniorenkerstfeest was weer gezellig en
ook de maaltijd die we konden aanbieden aan
een vijftigtal mensen van de vzw Helpende
Hand was hartverwarmend.
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Het nieuwe jaar zetten we in met een receptie
op 6 januari na de kerkdienst.
Binnenkort hebben we in onze kerk een zangdienst en lanceren we de nieuwe liedbundels.
Op zondag 31 maart is er na de lunch om 14:30
een benefietoptreden met Frank Degruyter
ten voordele van Doctors on Mission voor de
arts Rik Celie.
We denken ook aan een verbroedering met
onze zustergemeente in Brugge, waarschijnlijk
in de maand mei.
U voelt het al… er is leven in de…
Verder wens ik jullie in naam van de kerkenraad een fantastisch 2019. Een jaar om te omarmen, het leven – onze dromen – elkaar…
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Terugblik
Een kort verslagje van een verre terugblik…
Op 11 november jl. werd ook in onze kerk het einde van WO I, 100 jaar geleden, herdacht. Tijdens de kerkdienst had de dominee bijzondere aandacht voor deze vredeszondag, ook tijdens
de bediening van het Heilig Avondmaal. Bijzonder was dat alle aanwezigen een witte klaproos
konden opspelden. De witte klaprozen werden ons ter beschikking gesteld door het Vredeshuis.
Zij zijn het symbool van deze 100ste verjaardag, Gent koos voor wit, in het kader van het Vredesfestival. De dienst werd plechtig afgesloten met het zingen van de Brabançonne.
In de namiddag traden 3 koren op, voor het Festival van de vrede, voor een fijn publiek.
Martine De Jonge

Coming World, Remember Me
De oplettende bezoeker van onze kerk heeft naast het mooie Adventsstuk misschien
het kleine roodbruine gebogen kleifiguurtje zien staan en zich afgevraagd hoe dat daar
beland is op onze Avondmaalstafel. Dit kleine mannetje is een piepklein onderdeeltje
van lang verhaal, waarvan ik graag de sluier een beetje wil oplichten voor diegenen die
er nu voor het eerst mee kennis maken.
Het beeldje stelt één van de 600.000 slachtoffers voor, die voorkomen op de Namenlijst
van gesneuvelden in WO I, samengesteld door het In Flanders Field Museum in Ieper.
Al die kleifiguurtjes zijn vervaardigd door vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland als onderdeel voor het grote kunstwerk van Koen Vanmechelen, dat hij heeft
uitgedacht om de Groote Oorlog en al dat leed dat daaruit voortgekomen is, te visualiseren in het landschap waar zovele soldaten
van zovele nationaliteiten hun leven hebben
opgeofferd, opdat wij allen zullen streven naar een
wereld in Vrede.
De Land Art Installatie in het Herdenkingspark te Ieper
Het beeldje is gemaakt uit stoere klei uit de Westhoek
en vermengd met even robuuste grond uit Duitsland
en zo geperst, gekneed en gebakken en dan voorzien
van een dogtag, het officiële identificatieplaatje voor
frontsoldaten.
Deze indrukwekkende kunstinstallatie kon van maart
tot na 11 november 2018 bezocht worden, als herinnering aan de zinloosheid van oorlog: gisteren, vandaag en morgen. Nu zwermen de beeldjes weer uit over de wereld om diezelfde herinnering
levend te houden.
Wij zijn dankbaar het beeldje dat ons is toevertrouwd te kunnen koesteren, samen met de vredesboom, die wij in de dienst op 11 november hebben volgehangen met vredeswensen (er kunnen er nog altijd bijgehangen worden overigens). Het boompje is nog teer en klein, maar met
onze zorgen zal het kunnen uitgroeien tot een teken van hoop.
Marijke Schaefer
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Terugblik
We willen ook nog even terugblikken
op zondag 25 november…
Voleindigingszondag… een ontroerende dienst, waarin we de mensen herdachten die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, met een
kaarsje, een bloem, een steentje. Het was fijn dat heel wat familieleden konden aanwezig zijn.
Tijdens de dienst werd gecollecteerd voor Villa Voortman (Psychiatrisch Centrum te Gent-Sleidinge) en dit bracht een heel mooi bedrag op.
Na de lunch, waarbij ook mensen van de organisatie KRAS vzw mee
aanschoven, konden we de voorstelling Niet met grote woorden bijwonen. De spelers zijn mensen die in armoede leven en een raak,
indringend getuigenis brachten over hun leven. We leerden dat we
moeten verder kijken dan alleen armoedige kleren of een minder
verzorgd kapsel. Het is de mens zélf die we mogen ontdekken, die
we mogen ontmoeten. Deze mensen zijn vaak door pech of bijzondere omstandigheden in de armoede terecht gekomen, maar verlangen ook vooral naar wat
respect en vriendschap. Dit ontvangen ze o.a. bij de afdelingen van KRAS vzw, waar ze terecht
kunnen voor voedselpakketten, een kop koffie en een babbel, een vriendelijke blik. Zij worden
dikwijls zelf vrijwilliger bij deze vzw om weer anderen op weg te helpen. Het was heel bijzonder
om deze mensen met een bijzonder talent en een open houding hierover te horen vertellen, in
een mooie regie van Maya en Jitse. Dat deze voorstelling de aanwezigen heeft aangegrepen,
konden we merken aan de vragen die achteraf gesteld werden en de gesprekjes die er ook daarna nog gevoerd werden. Een mooie diaconale zondag was dit!
Martine De Jonge

Sluitingsdata komende Kerkbrieven:
vrijdagavond 25.01.2019 voor de Kerkbrief van februari
vrijdagavond 22.02.2019 voor de Kerkbrief van maart
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
Nieuws uit de Gaspard de Colignyschool !
Op zaterdagavond 15 december hielden we
de eerste benefietavond ten voordele van de
verbouwingswerken in de Gaspard de Colignyschool. Er waren een tachtigtal toehoorders.
De avond werd warm ingezet door een aantal
leerkrachten dat een kerstlied bracht. Na een
welkomstwoord (hiernaast te lezen) begon het
koor Waisisi in een bijna volledig donkere kerk
met het optreden. Het concert had als thema
De stilte en de liederen werden afgewisseld door
getuigenissen van verschillende koorleden. De
hartverwarmende sfeer deed iedereen dromen
van een spoedige vooruitgang van de werken of
toch het plannen ervan. Dit kwam duidelijk tot
uiting nà het concert bij een drankje en een hapje. De opbrengst van die avond komt dankzij de
kaartenverkoop en een aantal sponsoren uit op
een ruime € 1000. We zijn eenieder daar ontzettend dankbaar voor.

Als afsluiter van de avond gaf meester Christophe wat uitleg bij het plastic spaarvarkentje. Dat
konden de aanwezigen mee naar huis nemen
met de bedoeling om het te vullen met bijvoorbeeld koperen centjes, kleine munten, euro’s en
eventueel zelfs met briefjes. Als het goed gevuld
is, kan het varkentje dan naar school gebracht
worden of bij mij in de kerk. Het geld kan er dan
uit gehaald en u kunt het varkentje terug mee-
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nemen naar huis! Mocht u ook zo’n varkentje in
huis willen halen, dan hoor ik dat graag van u,
want er zijn er nog!
Tot slot knutselde juf Stephanie,
de peuterjuf, twee heuse papieren
huizen in elkaar van om en bij de
40 cm groot. Deze stonden tijdens
het concert in de kerk en na afloop
konden de aanwezigen hier nog
een vrije bijdrage in deponeren.
Eén huis bleef in onze kerk staan
en zal daar een paar weken blijven
staan. Tot half januari kan eenieder die dat wil een bijdrage via de
schouw in het huis deponeren. Na
17 januari zal het huis naar andere kerken in het
Gentse verhuizen om op elke plaats een aantal
weken te blijven staan. We hopen om dankzij
deze actie en nog vele anderen, de nodige financiële middelen te verzamelen om concreet aan
de slag te gaan.
Het volgende benefietconcert is geprogrammeerd in onze kerk op vrijdag 22 februari.
De internationaal gerenommeerde barokhoboïst Marcel Ponseele (zie hieronder) brengt met
zijn ensemble een bewerking van Die Schöpfung
van Joseph Haydn. Twaalf musici bestaande uit
blazers, strijkers en één recitant brengen op zeer originele
wijze het scheppingsverhaal.
"... Waar God zeven dagen over
deed brengt Ponseele u deze
creatie in een uur.." (Citaat uit
de programmabrochure van het
Musica Sacra festival in Maastricht 2017). Tickets kosten € 10
en de opbrengst gaat, na aftrek
van de onkosten voor de huur
van de kerk, naar de financiering van de verbouwingswerken
van de school. Tickets kan u bij
mij bestellen.

Terugblik
Speech op de concertavond
Goedenavond lieve mensen,
We hebben kunnen genieten van het muzikaal
talent van enkele leerkrachten. Als u al op school
was met de kerstmusical, dan weet u dat het een
jaarlijkse traditie is van het lerarenkorps, na afloop van de Kerstmusical samen een kerstlied te
zingen. Bij wijze van generale repetitie mochten
wij hiervan genieten.
Maar we zijn hier vanavond samen op deze
eerste benefietavond omdat eenieder van ons
een groot hart heeft voor de Gaspard de Colignyschool of School met de Bijbel in Gent. Vooraleer we gaan genieten van de Christmas Carols
wil ik u vanuit het bestuur toch nog graag wat
nieuws meegeven.
We staan nu aan de vooravond van grote vernieuwings- en uitbreidingswerken op school. Sinds de
Gaspard haar deuren opende in 1934 zijn er al
tal van uitbreidingen en aanpassingen geweest.
Toch willen we nu in de aanloop naar de 100ste
verjaardag van de vereniging die de school liet
bouwen, in 2022, een mooi verjaardagsgeschenk
voorbereiden. Zou het niet mooi zijn om de verbouwingswerken die we nu plannen tegen die
tijd te kunnen afronden.
Wat omvatten die plannen nu precies?
De afgelopen jaren is al gestart met deze voorbereidingswerken. U weet ongetwijfeld dat er in
mei 2014 een aanpalend huis in de Rijsenbergstraat werd verworven dat nu sinds een drietal
jaar als klas voor de allerkleinsten op school
wordt gebruikt. Een huiselijke sfeer die zeker ook
door de ouders als zeer positief wordt ervaren.
Gezien uitbreiden in se niet kan (b.v. door de
school met 1 verdieping te verhogen) en we in
een stedelijke context zitten met geen uitbreidingsmogelijkheden door aankoop van gronden,
moet de beschikbare ruimte beter benut worden. Een reorganisatie van de huidige ruimtes is
dan ook noodzakelijk.

Als schoolbestuur hebben we dan ook opdracht
gegeven aan een jong en dynamisch architectenduo Dries Vens en Maarten Van Belle uit Gent om
de school te her-denken. Daarvoor is een masterplan opgemaakt. We gaven hen de opdracht om
na te denken hoe we met de huidige beschikbare
oppervlakte de school beter zouden kunnen laten functioneren.
Een ontwerp ligt nu voor (zie programmaboekje).
Dit voorziet in het verbouwen van enkele ruimtes
in het huidige schoolgebouw én het uitbreiden
van de school met twee tuinpaviljoenen én de
toevoeging van het huis, waar ook in een paar
klaslokalen worden voorzien. In de school zelf
wordt een multifunctionele ruimte gemaakt die
gebruikt kan worden als refter, computerklas,
klas waar verschillende klassen samen kunnen
zitten, schoolbibliotheek, enz. De huidige ruimte
die gebruikt wordt als refter en turnzaal wordt in
de nieuwe plannen volledig turnzaal.
U hoort het, om dit te realiseren zijn de nodige
financiële middelen nodig. Daarvan wordt 70 %
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, maar
de overige 30 % dienen we zelf bij elkaar te verzamelen. Voor een klein deel van de werken zijn
de subsidies reeds toegekend. Wat ons nu eerst
te doen staat, is om gelden te verzamelen om de
architecten effectief het aanbestedingsdossier te
kunnen laten opmaken.
Financiën
Financiële middelen verzamelen is een hele klus.
Er zijn verschillende pistes die we daarvoor willen bewandelen:
1.
Openstellen van een deel van de school
voor buurtgebonden activiteiten; ook de buren
denken mee hoe ze voor ons geld kunnen inzamelen; een buur van de school zorgde ervoor nu
al voor dat we bij bakkerij Depredomme (Sportstraat) lekkers meekregen voor straks bij de receptie.
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Terugblik
2.
Organiseren van allerhande activiteiten,
zoals b.v. vanavond; we zijn het koor Waisisi o.l.v.
Mar van der Veer uit Zierikzee dan ook heel erg
dankbaar dat het volledig belangeloos zal optreden en ons een mooie avond bezorgen.
3.
Partnership ontwikkelen met kerkgemeenschappen in verschillende landen; zowel in
Duitsland als in Nederland konden we al contacten hiervoor leggen.
4.
We doen zeker een oproep naar eenieder van jullie die mogelijke ideeën zou hebben
om een actie op het touw te zetten.
Maar nu heb ik genoeg gebabbeld. Ik wil een hartelijk welkomwoord richten aan alle dames van

het koor Waisisi uit Zierikzee en hun koorleider
Mar van der Veer. Ik wil jullie nu al van harte bedanken voor jullie enthousiasme om naar Gent
te komen. Mar, jij was hier al een paar keer in
deze kerk. Het was niet moeilijk om een paar gemeenschappelijke interesses tussen ons te vinden: muziek, onderwijs, protestantse theologie…
Toen je me voorstelde om met een goed koor
naar Gent te komen omdat je zo enthousiast was
over de akoestiek in onze kerk en om een gratis concert te komen geven, was ik onmiddellijk
gevonden voor een benefietavond voor de Gaspard. De rest is al geschiedenis. Het is bijna kerst
en daarom dus ook een Kerstconcert.

De bloemen van de kerk waren
in de maand december voor…
02 december:
		
09 december:
16 december:
23 december:
25 december:
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voor de twee opa’s Anton Renting en Rudy Liagre
als felicitatie
Mini Schipholt ter bemoediging
Karel Piesen ter bemoediging
Etty Deelstra ter bemoediging
Philippe Adams én ds. Tihamér Buzogàny als 		
bedanking

Aletta Rambaut

Terugblik
Kerstdienst 25 december 2018

De Kerstdienst had als thema
“Wees niet bang, want ik kom jullie
goed nieuws brengen” (Lucas 2, 10) en werd
uitgewerkt door ds. Tihamér Buzogàny.
Heel veel dank voor hun medewerking om
de dienst zo prachtig op te luisteren aan:
- Sierra Schaefer aan de piano;
- Arina Tsytlianok aan het orgel;
- het blaasensemble Mathias.
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Terugblik
Kerstdienst 25 december 2018

Gedicht van ds. Beret Pleisant te Hoogeveen (NL)
Ingezonden door Ko van Heest
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Vooruitblik

De componist Felix Mendelssohn stierf op 39-jarige leeftijd (1849). Toch heeft
hij een indrukwekkend muzikaal oeuvre nagelaten. Tegelijkertijd wordt hij
één van de belangrijkste protestantse componisten genoemd.
Maar hoe protestants was deze man, wiens grootvader, Moses Mendelssohn,
een groot joods filosoof was? Zijn vader, de bankier Abraham, liet zijn kinderen protestants dopen. Was dat een middel om zijn kinderen een meer kansrijke toekomst te geven of waren er andere redenen? Welke theologische en
filosofische invloeden heeft de componist Felix Mendelssohn ondergaan en
zijn die ook te ontdekken in de geestelijke werken die hij componeerde, zoals
de oratoria Elias en Paulus? Wat weten we over het geloofsleven van de componist zelf? Gelukkig kunnen we putten uit duizenden brieven waarin Felix
Mendelssohn uitdrukking heeft gegeven aan zijn gedachtegoed.
De lezing wordt geïllustreerd door afbeeldingen en klinkende voorbeelden.

Avondcontact

Lezing
Mendelssohn en sacraliteit
Mar van der Veer

Donderdag 17 januari 2019 om 19:30
Locatie: Brabantdamkerk

Mar van der Veer studeerde orgel en schoolmuziek aan het Rotterdams Conservatorium. Onlangs haalde hij het masterdiploma theologie aan de Faculteit
voor Protestantse Theologie en Religiestudies te Brussel.
In zijn doctoraatscriptie zal hij het onderwerp van deze avond verder onderzoeken.

Het thema voor de Gebedsweek voor de eenheid onder christenen 2019 werd
uitgezocht en voorbereid door een groep Indonesische christenen. Zij kozen
een tekst uit Deuteronomium 16 v 18 – 20: “Zoek het recht en niets dan het
recht” (NBV).
Zoals elk jaar zal er een oecumenische Gebedsdienst gehouden worden op
zondagnamiddag 20 januari om 17:00, maar voor de eerste keer zal deze
dienst doorgaan in de St. Pieterskerk aan het St. Pietersplein en niet in de
Sint-Baafskathedraal. Aansluitend op de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten bij een glas van de vriendschap en dit onder de koepel in de
kerk, een beetje zoals wij na de dienst ook in de kerk blijven voor een goed
gesprek en iets erbij om de keel te smeren.

Week voor de Eenheid

18 tot 25 januari
Onder auspiciën van het
Interkerkelijk Beraad

Maar er is meer en dat op zaterdag 19 januari:
1.
in de Rabotkerk van 10:30 - 12:30 organiseert het IWG een lezing met
panelgesprek De kracht van hoop met Philosoof Bleri Lieshi (zie ook aparte
aankondiging);
2.
in de Orthodoxe Kerk, Sophie van Akenstraat 56, Vesper om 18:00
met Stephen Murray, voorganger van de Anglikaanse Kerk, met lezing In het
teken van de oecumene. Aansluitend is er een receptie.
Marijke Schaefer
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Vooruitblik
Week voor de Eenheid

Lezing De kracht van de hoop
zaterdag 19 januari 2019
Locatie: Rabotkerk

In het teken van de Gebedsweek voor de eenheid onder christenen organiseert de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG) een lezing en panelgesprek met Bleri Lleshi over De kracht van hoop.
Blerim Gjonpalaj, bekend onder het pseudoniem Bleri Lleshi, is een in België
wonend filosoof, politicoloog en documentairemaker en heeft verschillende
boeken geschreven. Zijn jongste boek is een beklijvend betoog voor engagement, verzet en actieve hoop!
Hij zal zijn verhaal doen en daarna zullen twee leden namens IWG daarop
reflecteren en hem enkele vragen stellen. Tot slot zal ook het publiek gelegenheid krijgen om te reageren.
Nadien kan er nog bij een drankje worden nagepraat.
De lezing met panelgesprek gaat door op zaterdag 19 januari, aanvang 10:30
tot 12:30 in de Protestantse Rabotkerk, Begijnhoflaan 31 in Gent.
http://www.iw-gent.be/

Bijbel aan huis

Tijdens de eerste Bijbelstudie van 2019 blijven wij nog in de Oude Testament
om kennis te maken met koning Salomo, die niet alleen de opdrachtgever
voor de bouw van de eerste tempel in Jeruzalem was, maar ook een begaafd
denker en een verlicht vorst. De periode van zijn regering wordt ook de gouden eeuw van Israël genoemd. Wie is deze zoon van David en Bathseba?
Ik hoop onze Bijbelstudievrienden de eerste maand van het nieuwe jaar te
ontmoeten op 23 januari in het PCC vanaf 14:30 en uitzonderlijk op dezelfde
dag vanaf 19:30 bij Francis en Ann Van De Walle in De Pinte.
In februari zullen er geen Bijbelstudies gehouden worden vanwege mijn studieverlof, dat ik met tweeënhalf jaar vertraging in februari 2019 hoop op te
nemen. In die maand zal ik niet alleen mijn plaatselijke, maar ook mijn bovenplaatselijke taken voor 27 dagen neerleggen.
Ds. Tihamér Buzogàny

2de Studiedag Pionieren

In navolging van de studiedag van 6 oktober jl. waarop het thema bepaald
werd door de hoofdvraag wat wij van een pionier en een pioniersplaats verwachten, wordt op 9 februari a.s. een 2de Studiedag georganiseerd, deze
keer niet in de Protestantse kerk Brussel (Nieuwe Graanmarkt 8) maar wel in
het kerkgebouw van Brussel-Museum (Museumplein 2 – 1000 Brussel).

23 januari 2019

9 februari 2019

Locatie : Brussel-Museum

In februari buigen we ons over de vraag hoe wij deze nieuwe vorm van kerkzijn, structuur willen geven en welk kader wij nodig hebben om dit binnen
onze Belgische context te laten slagen.
Op deze 2de studiedag zijn opnieuw alle belangstellenden uitgenodigd.
U kunt zich inschrijven op volgend adres : bureau@protestant.link
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Over hoop en huizen
Over Hoop en Huizen

is een diaconaal project van de VPKB

Vanaf september 2015 tot nu heeft de werkgroep Over Hoop en
Huizen zich, samen met u, ingezet voor de opvang en huisvesting
van vluchtelingen op basis van duidelijk omschreven criteria. Op
de laatste Synodevergadering in november 2018 kreeg de werkgroep de gelegenheid om over haar ervaringen te vertellen en om
haar plannen voor de toekomst voor te stellen.
- Allereerst bracht zij haar dank over voor de steun in de 		
afgelopen periode en de bemoediging, die zij ontving door de
positieve reacties. Er is bijna 100.000 € ingezameld. En er zijn
43 families geholpen en 1 familie werd ondersteund in het
kader van de Humanitaire Corridors.
- De twee nieuwe families die aankwamen in het kader van de
Humanitaire Corridors kon zij ook op een goede manier 		
onthalen en bij hun asielprocedure en integratie ondersteunen. Van de Synodevergadering kreeg de werkgroep de toestemming om dit project voort te zetten, zij het met een aanpassing
van de criteria. Vandaar onderstaande dubbele oproep:
a)

Geef uw vragen voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen aan de werkgroep
door
Tijdens de afgelopen periode kreeg de werkgroep verschillende vragen om hulp, waar
zij tot haar spijt niet op kon ingaan, omdat ze niet voldeden aan de afgesproken criteria
van het project. Maar zij besefte daardoor wel dat er vele andere hulpvragen dan
huisvesting, bij de kerken binnenkomen.
Daarom nodigt de werkgroep u uit om uiteenlopende vragen rond b.v. opvang,
integratie en gezinshereniging, waarvan u vindt dat de Kerk daar niet zomaar aan voor
bij kan gaan, aan haar door te geven. Op basis daarvan zullen de criteria aangepast
worden. Het is duidelijk, dat we dit project van onze Kerk willen voortzetten samen
met u en de plaatselijke kerken! De nood bij de opvang van vluchtelingen is en blijft
groot!

b)

Uw steun
Er is, rekening houdend met de kosten voor de opvang van de twee families in het
kader van Humanitaire Corridors, nu nog maar 5000 € in kas. Hiermee komen we niet
erg ver. Mag de werkgroep, zoals in het verleden, op u rekenen? U kunt op het vrijwilligersteam rekenen om dit geld zo nuttig mogelijk te besteden. Zo wil het de Hoop
delen en handen en voeten geven. De werkgroep dankt u heel hartelijk voor uw inzet!
---------------------------------------------------Voor informatie:
Tetty Rooze (Nl): 0468/255 368, tettyrooze@gmail.com en 		
			
Dirk Hartkamp (Fr), 0498/203 202
			
Bankrekening UNIPROBEL, BE06310008355022, m.v.v. Hoop en Huizen
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Vraag en antwoord
Wat heb je aan het geloof?
Veel mensen zijn gewoon gelukkig zonder dat ze in een God geloven. Waarom zou je geloven? Dat is een nog zo'n moeilijke vraag
voor gelovigen. Maakt het uit dat je geloof? Voegt het wat toe?
Geloof in God is niet iets erbij, een activiteit op de zondag bijvoorbeeld. Het is richtinggevend voor je hele leven. Het geeft antwoord op vragen als: wie
ben ik, ben ik er toevallig of heeft mijn leven een bedoeling, waar gaat het naar toe met deze
aarde, wat is mijn bestemming?
Geloof geeft mensen een draagvloer, een oriëntatiepunt in moeilijke omstandigheden. Je
bent niet alleen. Geloof biedt de mogelijkheid van vergeving en herstel. Geloof geeft ook
richting in het dagelijks leven.
www.protestantsekerk.nl

Activiteitenkalender
Zondag
06 januari
11:00 Na de dienst Nieuwjaarsreceptie
Woensdag
09 januari
14:00 Seniorendans in de Melac
Zondag
13 januari
10:00 Kerkdienst in het PCC
Donderdag
17 januari
19:30 Avondcontact Mendelssohn en 		
					sacraliteit met Mar van der Veer
Gebedsweek van de Eenheid
Zaterdag
19 januari
10:30 Lezing De kracht van de hoop door Bleri Lleshi in de
					Rabotkerk
				
17:00 Vesperdienst in de Orthodoxe kerk met Stephen 		
					
Murray als spreker en aansluitend receptie
Zondag
20 januari
17:00 Oecumenische dienst in kerk St. Pietersplein en 		
					
aansluitend receptie
Woensdag
23 januari
Woensdag
23 januari
				
Zaterdag
09 februari
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14:00
14:30
19:30
09:30

Seniorendans in de Melac
Bijbel aan huis in het PCC
Bijbel aan huis bij Ann en Francis (De Pinte)
2de Studiedag Pionieren (Brussel-Museumkerk)

Pastoraat
Wel en wee van de Brabantdamgemeente
Het was een bewogen maand december voor
onze gemeente. Terwijl we met het Adventsproject uitkeken naar het Licht beginnen de
dagen nu al een beetje beginnen te lengen…
nog bijna onmerkbaar, maar zeker. Terwijl we
proberen wat licht te brengen bij onze naasten, gaan enkele mensen door een dal van diepe duisternis…
Zo denken we aan Mini Schipholt die op zaterdag 15 november moest afscheid nemen van
haar zoon, Yan Michel lutke Schipholt, die eerder overleed op 8 december. Het gevoel van
onrechtvaardigheid van een ouder die haar
kind verliest, zal moeten plaats maken voor
aanvaarding, in de wetenschap dat Yan Michel
nu rust heeft. Je mag je diep verbonden weten
met je vrienden uit de kerk, Mini, en in de zekerheid dat God je niet loslaat. Ons medeleven
gaat natuurlijk ook uit naar Anne-France en
haar gezin.
Ook Agnes en Marcel Bundervoet-Hoste en
Jeanine Larno kregen verdriet te verwerken:
hun schoonbroer, Roland Simpelaere overleed op 12 december na een slepende ziekte.
De uitvaartplechtigheid had plaats op 22 december in De Pinte. Jullie schoonbroer heeft
nu geen pijn meer, maar is weer verenigd met
jullie zus, Lucie. Daar mogen we zeker van zijn!
We wensen de hele familie veel sterkte toe.
Etty Bruyneel-Deelstra, jammer genoeg een
vaste waarde in deze rubriek, kreeg goed
en slecht nieuws te verwerken… Het goede
nieuws is dat de berichten na de stamceltransplantatie zeer positief blijven, de donorcellen
slaan goed aan en Etty ondervindt tot nu toe
gelukkig geen afstotingsverschijnselen. Het
slechte nieuws is dat Etty twee keer ten val
kwam en daarbij beide heupen heeft gebro-

ken. Zij werd ondertussen
geopereerd en kan aan de
revalidatie beginnen, wat
wel niet zal meevallen, als
je aan beide kanten een
wonde hebt! Maar Etty liet
al weten dat ze geen pijn
heeft. We vinden het, samen met Wim en de familie
sneu dat je de kerstdagen in
het ziekenhuis moet doorbrengen, Etty! We hopen
en bidden dat je vlug weer
naar huis toe kunt.
Karel Piesen werd enkele
dagen opgenomen in het
AZ Jan Palfijn voor onderzoeken, nadat hij zich helemaal niet goed voelde. Een
schommelende bloeddruk
en evenwichtsstoornissen
De Schelde in Wichelen
houden Karel voorlopig aan huis,
waar hij het heel rustig aan moet doen. Gelukkig draagt Wim goed zorg van zijn vader! We
wensen jullie geduld toe en beterschap aan
Karel.
Ook Nap Van Zuuren werd opgenomen in de
Volkskliniek. Een infectie vroeg om zware medicatie en er is blijkbaar wel beterschap in
zicht. Nap en Thea kregen echter te horen dat
hun huis zal verkocht worden en dat geeft hen
beiden veel zorgen. Zij kregen ook te verwerken dat ze allebei meer hulp zullen nodig hebben en nu zijn de kinderen volop aan het zoeken naar een goede nieuwe thuis voor Thea en
Nap. We wensen jullie vertrouwen en geduld
toe, er wordt voor u beiden gezorgd! Loslaten
van wat was en kijken naar het licht van de toekomst, dat wensen we jullie toe.
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Pastoraat
Annemarie Laruelle-Knop is
druk met de voorbereidingen voor een verhuis naar
een assistentiewoning. Ook
veel sterkte gewenst, Annemarie!
De gezondheid van Huguette Spatz laat soms te wensen over en kwakkelt, zoals
het weer. Sommige dagen
voelt Huguette zich prima,
andere dagen voelt zij zich
ellendig en zwak. Dat houdt
Huguette, bang om te vallen, ook gebonden aan huis,
waar ze zich dan opgesloten voelt… Een telefoontje,
kaartje of kort bezoekje
doet altijd deugd!
Simonne Vereecken moesten we jammer genoeg
missen op het seniorenkerstfeest door een beginnende bronchitis. We hopen dat dit ondertussen voorbij is en dat je de feestdagen kon
doorbrengen bij de familie, Simonne!
Zowel Anton Renting als Rudy Liagre werden
opnieuw Opa! Aan beide mannen, met hun families, hartelijk gefeliciteerd! Bij Rudy’s kleinzoontje waren er al gauw zorgen, toen het
kleintje al na 2 weken moest opgenomen worden in het ziekenhuis, door het RSV virus… We

hopen dat de kleine man alweer gezond en wel
thuis is nu! En we hopen voor beide kindjes dat
ze gezond en wel mogen opgroeien, te midden
van een liefhebbend gezin.
Bea Smetryns-Baetens moet het ook wat kalm
aandoen, nu zij geplaagd wordt door een opstoot van Zona. Rust is de beste medicijn, Bea!
“3x per dag een lepeltje…” Beterschap gewenst!
In gedachten zijn we bij nog andere gemeenteleden en trouwe vrienden die het moeilijk
hebben of die we, door ouderdom of ziekte,
niet vaak meer in ons midden zien. We vergeten u niet! We bidden dat God barmhartig en
genadig mag zijn en u zal dragen op uw pad.
In de kerkbrief van november kon u de tekst lezen van het lied Geef licht dat Stef Bos schreef
voor het adventsproject. Om het met nog andere woorden te zeggen, wil ik eindigen met
een strofe uit Lied 141:
Temidden van de nacht des doods zijt
Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos, uw
gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.
Wij wensen u allen veel lichtpuntjes toe in
2019! Gods zegen gewenst.
Martine De Jonge

Kerkbrief digitaal
Wist u dat u ook de digitale versie van de Kerkbrief kunt ontvangen?
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com en u kunt de Kerkbrief met verschillende
foto’s in kleur lezen.
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Ter overdenking
De loopbaan
“…laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons
voorgesteld is” (Hebreeën 12, 1/b)
Er zijn mensen die met Nieuwjaar bepaalde beloften doen in de hoop, dat
ze zich het hele jaar door daaraan kunnen houden: minder eten, minder
drinken, meer sporten, niet meer roken enz. Dat is in principe niet slecht,
maar de vraag is of dat lukt? Een jaar is zo lang en er gebeuren zoveel
leuke en minder leuke dingen dat wij ongewild vergeten wat we aan het
begin van het jaar beloofd hebben.
Paulus moedigt ons op de dagenraad van 2019 aan om te “lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is”.
Hoewel lopen niet altijd gemakkelijk is, zijn de woorden van de apostel toch bemoedigend. Hij vertelt
ons dat de loopbaan waarop wij, onze gezinnen, onze vrienden en kennissen in 2019 moeten lopen,
een loopbaan is die door Hem voorgesteld is. Wij weten niet hoe we dit nieuwe jaar zullen eindigen
en wat er op ons pad zal komen in de dagen die voor ons staan, maar Hij belooft ons dat we op de
baan, die ons voorgesteld is, nooit alleen zullen zijn.
Als christenen hebben wij het geluk dat de loopbaan die ons voorgesteld wordt, een uitgetreden
loopbaan is. Uitgetreden door Hem die ooit beloofd heeft om voor ons te gaan. Jezus heeft ook de
regels die belangrijk zijn op de loopbaan aan ons bekend gemaakt. Kennen wij die nog?! Willen wij
deze regels (ook) in 2019 serieus nemen? Wat is/wordt ons doel in dit nieuwe jaar? Op de loopbaan
gebeurt er van alles voor het doel zoals trainingen, aftredingen, vele offers en dit allemaal om als
eersten bij het doel te komen. Laat ons Jezus als doel hebben in 2019.
De toekomst is een groot mysterie. Wat 2019 brengt, weet ik dus niet, maar ik stel wel vragen: zullen
wij in 2019 ook voor anderen een oog hebben? Zullen wij in 2019 zien waar armoede en miserie is?
Zullen wij in 2019 solidair kunnen zijn met de mensen die in moeilijkheden leven? Zullen wij in 2019
op de baan die ons voorgesteld is, lopen of kiezen wij toch een andere baan?!
Ds. Tihamér Buzogàny

Er zijn mensen in onze gemeente die het fijn vinden om te
weten op welke zondagen in 2019 het Heilig Avondmaal wordt
bediend. Op zijn laatste vergadering heeft de kerkenraad de
zondagen tot juli voor het nieuwe jaar vastgelegd. U mag deze
dagen alvast in uw agenda noteren: 27 januari, 10 maart, 19
mei en 14 juli.
Ook de datum van 9 maart 2019 mag u niet vergeten. Op die zaterdag gaat de boekbespreking van God is een vluchteling van David Dessin door, waar ook u verwacht wordt.
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Varia
Hartelijk gefeliciteerd jarigen!
09 januari:
12 januari:
18 januari:
19 januari:
21 januari:
25 januari:
26 januari:
02 februari:
04 februari:
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Janine Larno
Elke Van Malcot
Marleen Vandevijvere
Camille Van den Boer
Ina Beye (Jacomina)
Sara Blommaert
Cees Van Leeuwen
Bea Baetens
Josine Nathon

Dienstenrooster

Zondag, 6 januari					Nieuwjaarsreceptie
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)			
Ko van Heest
Nieuwjaarsreceptie
Zondag, 13 januari					
Dienst in het PCC
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)
Koffiedienst			
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
Zondag, 20 januari
Voorganger			Chris Vonck
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes			
Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 27 januari					Heilig Avondmaal
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Martine De Jonge / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Leprazending
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 3 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst

Daniël Van Steenkiste
Francis Van De Walle / Rita Martens
Kerkenwerk / Bloemen
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Bijbelleesrooster 2019
Dit jaar is het precies een halve eeuw geleden dat het Lectionarium ’69 uitkwam, waarop inmiddels
de meeste kerkelijke leesroosters zijn gebaseerd: een oecumenische mijlpaal.
Het dagelijks Bijbelleesrooster heeft er dit jaar de lezing van het Lucas-evangelie en van de brief aan
de Kolossenzen uit overgenomen.
Het rooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap.
December
zondag		
30 december
maandag
31 december

Handelingen 7, 44-60
Psalm 147		

Januari
dinsdag		
01 januari
Psalm 75		
woensdag
02 januari
Openbaring 19, 11-21
donderdag
03 januari
Openbaring 20, 1-10
vrijdag		
04 januari
Openbaring 20, 11-15
zaterdag
05 januari
Openbaring 21, 1-8
zondag		
06 januari
Openbaring 21, 9-27
maandag
07 januari
Openbaring 22, 1-11
dinsdag		
08 januari
Openbaring 22, 12-21
woensdag
09 januari
Lucas 2, 22-35		
donderdag
10 januari
Lucas 2, 36-40		
vrijdag		
11 januari
Lucas 2, 41-52		
zaterdag
12 januari
Lucas 3, 1-14		
zondag		
13 januari
Lucas 3, 15-38		
maandag
14 januari
Jesaja 40, 1-11		
dinsdag		
15 januari
Jesaja 40, 12-20		
woensdag
16 januari
Jesaja 40, 21-31		
donderdag
17 januari
Ester 1, 1-12		
vrijdag		
18 januari
Ester 1, 13-22		
zaterdag
19 januari
Ester 2, 1-11		
zondag		
20 januari
Ester 2, 12-18		
maandag
21 januari
Ester 2, 19-23		
dinsdag		
22 januari
Psalm 26		
woensdag
23 januari
Lucas 4, 1-13		
donderdag
24 januari
Lucas 4, 14-30		
vrijdag		
25 januari
Lucas 4, 31-37		
zaterdag
26 januari
Lucas 4, 38-44		
zondag		
27 januari
Ester 3, 1-11		
maandag
28 januari
Ester 3, 12-15		
dinsdag		
29 januari
Ester 4, 1-8		
woensdag
30 januari
Ester 4, 9-17		
donderdag
31 januari
Ester 5, 1-14		
			
Februari			
vrijdag		
01 februari
Ester 6, 1-14		
zaterdag
02 februari
Ester 7, 1 – 8,2		
zondag		
03 februari
Psalm 82		
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Toepassing in het heden
God zorgt
Lof aan God!
Nachtmerrie?
Zielsgelukkig of doodongelukkig?
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Een nieuw Jeruzalem
Heldere belofte
Spoed
Teken van vrede – voor wie het ziet
Profetes in actie
Thuis
Een roepende in de woestijn
Aankondiging van de vuurdoop
Troost
Niemand is als God
Leer van de schepping
Dank je feestelijk
Mannentaal
Miss-verkiezing
Schoonheidsprijs
Aanslag mislukt
Schone handen
Het Woord beschermt
Het Woord irriteert
Het Woord verwondert
Het Woord geneest
Haman gooit hoge ogen
Ongeluksgetal
Verscheurd door verdriet
Help!
Uitnodiging
Zelfoverschatting
De rollen omgekeerd
Rechtspraak

Coverfoto:

Natuurreservaat Wichelen
Bea Baetens

