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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)

Inhoud
Van de kerkenraad
Na de feestdagen met goede wensen willen we
ons ook vanuit de kerkenraad focussen op wat
er wel goed gaat en ons bezinnen over de vraag:
“Wat willen we bereiken in de komende jaren?”
Soms is de agenda zo overvol dat we de nood
voelen om verder te debatteren en kozen we dus
voor een extra-mini-conclaaf.
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Van de kerkenraad
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Graag uw aandacht
Studieverlof
Europese Privacyregels
Koffiediensten

Op 14 april houden we gemeentevergadering
met kerkenraadsverkiezingen en willen we graag
een open communicatie met alle leden van onze
gemeente.
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mijnschool
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Jeugd

Na wat brainstormen over het zomerproject Sacrale Wervels zullen we dit jaar een prachtige
tentoonstelling organiseren met bloemenkunstenares Rita Van Gansbeke. De opening is gepland voor zaterdag 6 juli 2019.
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Niet in februari maar wel op 17 maart komt de
zangdienst aan bod en op 31 maart het benefiet-optreden in onze kerk met Frank Degruyter
met als onderwerp Het Ongelooflijk Testament.
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Vooruitblik
Lunchzondag
Europa en het klimaat
Kunst en spiritualiteit
Avondcontact
Bijzondere collecte
Algemene Vergadering DVO
Over identiteit en uitsluiting
Spaghettifestijn Denderleeuw
Wereldgebedsdag
ProFest

In juni willen we een aantal studenten laten studeren in het kerkgebouw. Voor dit proefproject
vragen wij ook jullie hulp om in permanentie te
voorzien. Laat ons iets weten indien je interesse
hebt?
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Over Hoop en Huizejn

14

Aankondiging

15

Pastoraat

We hebben het weer lekker warm in de kerk
dankzij de nieuwe verwarming waar we dankbaar om zijn.
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Ter overdenking
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Varia

Verder wens ik jullie voor deze maand

19

Dienstenrooster

20

Bijbelleesrooster

Onze predikant heeft deze maand studieverlof
(zie ook verder in deze Kerkbrief), maar voor vragen kunnen jullie steeds terecht bij iemand van
de kerkenraad.

VEEL KLEINE GELUKSMOMENTEN.
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Rita Martens
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Graag uw aandacht
Studieverlof
In het januarinummer van onze Kerkbrief liet ik
al weten, in de maand februari niet alleen mijn
plaatselijke, maar ook mijn bovenplaatselijke taken voor 27 dagen neer te leggen om met tweeënhalf jaar vertraging op studieverlof te gaan.
Deze opportuniteit is niet alleen voor mij weggelegd. De Verenigde Protestantse Kerk in België
geeft elke predikant recht op één maand studieverlof per elke vijf jaar dienst.
In haar schrijven van 8 november 2018 verklaart
de Commissie van Toelating (vroeger Commissie
Ambten) zich akkoord dat ik mijn studieverlof opneem, maar wel voor maart 2019.
Omdat in de komende maand het cursusaanbod
karig is, heb ik voor zelfstudie gekozen. Ik doe een
poging om de literatuur te lezen die gekoppeld is
aan een cursus die de PThU aanbiedt op 4 en 5
juni 2019 en mij interesseert gezien de actualiteit
van het thema dat daar besproken wordt.
De titel van de cursus is een vraag: Terug naar de
kerk? In de beschrijving valt onder anderen het
volgende te lezen: “Geloven doe je niet langer in
de kerk. Tenminste, niet vanzelfsprekend. Voor
velen is believing without belonging een reële

optie. Wat en hoe je gelooft, is allereerst een
kwestie van individuele keuze. Het maakt deel
uit van een persoonlijke queeste… Lid zijn van
een kerk is een optie. Vervolgens is de kerk pas
relevant voor zover ze tegemoetkomt aan individuele voorkeuren en wensen. Dit roept de vraag
op of de kerk nog meer is dan de optelsom van
gelijkgezinde individuen die het toevallig goed
met elkaar hebben. Kan het ook anders? Moeten
we misschien terug naar de kerk? Terug naar wat
de kerk eigenlijk is en wil zijn?”
Omdat ook in de VPKB steeds vaker de vraag gesteld wordt hoe wij kerk moeten/kunnen zijn in
de XXI eeuw ben ik enorm benieuwd welk antwoord, de auteurs van de boeken die ik wil lezen,
op deze gestelde vragen geven?!
ds. Tihamér Buzogàny

Dit studieverlof of deze nascholing kadert in de voortgezette vorming van predikanten en
valt onder de verantwoordelijkheid van de hele Kerk. Het is de zorg van allen en valt binnen
de lijn van de voortgezette vorming van alle gelovigen. Het gaat terug op het principe semper
reformanda en stelt de vraag: welke opleiding(en) voor welke Kerk? Het kadert ook in een
geloofsdimensie (theologie, spiritualiteit…) en gemeenschapsleven (ecclesiologie, ethiek…)
Het doel van dit studieverlof is om aan de predikanten een rusttijd te bieden, afstand te
nemen van hun praxis en gelegenheid te bieden om te herbronnen en om eventueel collegae
van de VPKB en van Kerken uit andere landen te ontmoeten.
Uw kerkenraad ondersteunt deze nascholing dan ook ten volle.
Voor vragen of problemen kunt u gedurende deze tijd terecht bij de kerkenraadsleden.
Bea Baetens

4|

Graag uw aandacht
Geachte lezers,

Europese privacyregels

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht, de GDPR (= General Data
Protection Regulations).
Alhoewel wij uw gegevens reeds beschermen en aan niemand doorgeven, willen wij u net
zoals vorig jaar, officieel uw toestemming vragen om uw adres, e-mailadres en telefoonnummer te gebruiken voor het verstrekken van informatie.
Bijvoorbeeld: overlijden, Avondcontact, Kerkbrief of bepaalde activiteiten, georganiseerd
door de bestuurlijke organen (kerkenraad, bestuursraad, vzw De Vlaamse Olijfberg) van de
protestantse kerk Gent-Centrum.
Wij vermoeden dat u op de hoogte wenst te blijven van de algemene informatie van onze
gemeente. Indien u niet reageert op dit schrijven, gaan wij ervan uit dat u verder de berichten wilt ontvangen.
In de toekomst kunt u zich steeds laten uitschrijven, al hopen wij van niet.
Met vriendelijke groeten,
namens de bestuurlijke organen van de kerkgemeente,
Kerkenraad, Rita Martens
Bestuursraad, Francis Van De Walle
De Vlaamse Olijfberg vzw, Herwig Smetryns
Adres om eventueel te reageren: kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be

Koffiediensten
Na de kerkdienst zitten we graag nog even samen om bij een kopje koffie of thee
bij te praten, kennis te maken met nieuwe gezichten of samen even na te denken
over de preek.
Kijk je even naar het dienstenrooster? Je ziet dat hierin de wekelijkse koffiedienst
is opgenomen. Wil je meehelpen en af en toe van koffiedienst zijn? Dit houdt echt
niet zoveel in: Philippe Adams zet zoals altijd kopjes en schoteltjes klaar en bereidt
ook de koffie/thee voor. Wat van jou gevraagd wordt, is het afruimen van de tafels, de kopjes en
schoteltjes in de afwasmachine steken en deze aanzetten. Heel gemakkelijk.
Je hulp wordt echt op prijs gesteld. Spreek graag een kerkenraadslid aan als je hierin je steentje
wilt bijdragen.
Bea Baetens
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mijnschool
Gents Pierke en de krant in de bres voor de
Gaspard de Colignyschool!
Enkele weken hoorden we in het nieuws dat de
bisschoppen beslisten om de inhoud van de lessen katholieke godsdienst wat meer te richten op
de kennis van en over de Bijbel. Prompt stond een
journalist op de stoep van de Gaspard de Colignyschool, want wordt daar geen les gegeven over
de Bijbel? Het werd een mooi artikel in De Morgen
(15/1/2019).
In het kader van een mogelijk toekomstige samenwerking tussen verschillende Christelijke scholen in
buurt van Zierikzee brachten Mar van de Veer en ik
op donderdag 17 januari een bezoek aan de Gaspard. Mar gaf die avond immers voor Avondcontact
een erg boeiende voordracht over Mendelssohn en
de sacraliteit. Hij was danig onder de indruk van de
aanwezigheid van de Bijbel op school en in de klas
dat hij volgende tekst schreef op facebook:

De voorbereidingen voor de verbouwingen gaan
onverminderd voort en de eerste gevulde spaarvarkentjes zijn al teruggekeerd naar school! Hebt u er
al één, zo niet laat me dat dan snel weten! Ik bezorg
u er graag één.
Jaarlijks houden we de Algemene Vergadering van
de Vereniging ter Bevordering van het Christelijk
onderwijs te Gent vzw, dit jaar op donderdag 28 februari om 19:30 op school. Als lid van de vereniging
ontving u hiervoor allicht al een uitnodiging. Omdat
de verbouwings- en uitbreidingen van de school de
komende maanden en jaren een belangrijk onderdeel zullen uitmaken van de werkzaamheden van
voornamelijk het Schoolbestuur, willen we hierover
zeer transparant zijn en op gepaste tijden communiceren. Eenieder, dus ook de niet-leden, die interesse heeft in deze plannen is van harte welkom op
de avond van de Algemene Vergadering. Er wordt
gestart met het uiteenzetten van de plannen en
na de pauze gaan we dan verder met de andere
agendapunten.
De fondsenwerving gaat verder en er
groeien nieuwe ideeën. Zo schenkt Paul
Bruynooghe 500 hoedjes met Pierkesnoepjes aan de school. Dit is een nieuw
product dat Paul samen met een neef
ontwikkelde. We hebben er in de kerk ook
staan aan €3/stuk waarvan de opbrengst
integraal naar de school gaat.
Er zijn nog twee zaken die ik u wil meegeven:
Benefietconcert door Marcel Ponseele
op vrijdag 22 februari om 19:30 in de
kerk (zie kerkbrief januari); tickets kunt u
bij mij reserveren €10/st.
Het papieren huis (collectebus voor de
school) staat de komende weken ook
nog in onze kerk.
Noteer alvast in uw agenda: de jaarlijkse Kaas- en
Wijnavond vindt plaats op 15 maart op school.
Aletta Rambaut
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Jeugd

De jongerendienst van onze Kerk ProJOP organiseert op
17 februari a.s. een Jongerendag in het kerkgebouw van Aalst,
Geraardsbergsestraat 228.
De globale planning is als volgt:
10:00		
12:30		
14:10 		
14:30 		
16:00		
17-18:00

start inhoudelijk programma
Lunch voorbereid door de gemeente Aalst
Escape room samenwerken, overleggen...
Escape room samenwerken, overleggen...
Groepsmoment
Einde met maaltijd

Voor verdere informatie je ons per mail bereiken:
Kathleen Vermeulen
projopvpkb@gmail.com
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Vooruitblik
Valentijdslunchzondag

Op zondag 17 februari om 12:00, dus na de dienst wil onze huiskok Philippe Adams
een Valentijnsmenu klaarmaken.
Fijn en lekker samen tafelen… u komt toch ook?
Inschrijven kan bij ondergetekende voor slechts 8 euro.
In de namiddag is er deze keer geen activiteit aan verbonden maar gezellig napraten
kan altijd.
Rita Martens

Europa en het klimaat

In de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 organiseert het VPKB-vormingswerk een aantal avonden rond Europese thema’s. Deze thema’s zijn: Waarden, Migratie, Voedsel, Klimaat en Armoede. De eerste vindt plaats te Dendermonde met als thema Europa en het klimaat en als spreker Karel Malfliet.

17 februari 2019 om 12:00

20 februari 2019 om 20:00
Dendermonde

De strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het leefmilieu staan op
een gedeelde derde plaats, als het gaat om thema’s die belangrijk zijn in de Europese verkiezingen. Karel Malfliet is industrieel ingenieur, landbouw en tropische
landbouw. Hij is tevens één van de gezichten van Ecokerk en is dus als geen ander
geschikt om het thema te duiden en op vragen te antwoorden.
Dit is het begin van de reeks Een geloofwaardig Europa.
Locatie: VPKB Dendermonde, Lindanusstraat 2, 9200 Dendermonde.
Wilt u over een bepaald onderwerp meer informatie, neem contact op met de vormingsverantwoordelijke:
ds. Eefje van der Linden
E-mail: vorming@vpkb.be
GSM: 0485/743 411
Bereikbaar: dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag

Kunst en spiritualiteit

De jaarlijkse lezingencyclus Denkend Geloven van KU Leuven gaat dit jaar over Kunst
en Spiritualiteit.

20 februari 2018 om 19:30

Op het programma:
Het einde van de kunst? Het einde van de religie? | em. prof. dr. Paul Cruysberghs
op woensdag 20 februari 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur

Het einde van de kunst?
Het einde van de religie?

Ooit suggereerde de Duitse filosoof Hegel dat de doorbraak van het protestatisme
en van de Hollandse landschap- en portretkunst het einde van de kunst inluidde.
Door het beeldverbod in het protestantisme en de secularisering van de thematiek
in de schilderkunst leek de navelstreng tussen kunst en religie principieel doorgesneden. Vandaag stellen we vast dat, althans in de westerse wereld, ook het einde
van de religie is ingeluid. Misschien neemt kunst in een geseculariseerde wereld, op
een ondogmatische en gefragmenteerde wijze, één van de meest wezenlijke func-
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Vooruitblik
ties van de religie over: het openhouden van de vraag naar de zin van het leven in
al zijn dimensies.
Paul Cruysberghs is emeritus van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van KU Leuven. Tot zijn onderzoeks- en onderwijsopdrachten behoren o.a. Esthetica en Kunstfilosofie.
Locatie: KU Leuven Technologiecampus Gent, Gebroeders de Smetstraat 1 in Gent
(routebeschrijving: https://iiw.kuleuven.be/gent/contact)
Inschrijving: www.iiw.kuleuven.be/nieuws/denkendgeloven. U betaalt 10 euro voor
één avondlezing of 30 euro voor de volledige reeks op de rekening IBAN BE31 2850
2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding “400/0016/41763 +
naam deelnemer(s)”.
Met de beroemde 95 stellingen van Luther werd in 1517 de Reformatie ingeluid.
Dat betekende niet alleen een religieuze revolutie, ook muzikaal was de verandering
vrij drastisch. Op basis van nieuwe en bestaande melodieën werden er eenstemmige koralen ontwikkeld, waarbij tekst en muziek een eenheid vormen. Zo werd
het koraal een belangrijke verbindende factor in de protestantse kerkmuziek van de
barokperiode en gingen de melodieën deel uitmaken van het collectieve geheugen.
In hun bewerkingen voegden Bach en tijdgenoten een emotionele dimensie toe en
bereikte de kunst van het koraal nieuwe hoogtes.
Aan de hand van een bekende koraalmelodie zal Florian Heyerick u meenemen in de
boeiende geschiedenis van dit belangrijk onderdeel van de geliefde cantates, oratoria en passies.

Avondcontact

Het koraal:
eeuwige inspiratie

Florian Heyerick
21 februari 2019 om 19:30

Florian Heyerick behaalde Eerste Prijzen voor blokfluit, dwarsfluit en kamermuziek
en is master in de muziekwetenschap. Hij doceert aan het Muziekconservatorium te
Gent, is artistiek leider van het Vocaal Ensemble 'Ex Tempore', van het Musikforum
Mannheim en het barokorkest Mannheimer Hofkapelle (D). Hij realiseerde talloze
CD-opnames. Via lezingen en originele concertreeksen – zoals het 'Kantata'-project
(2001-2010) en het festival 'Cyclonia Barocca' (vanaf 2017) – bouwt hij verder aan
de vernieuwing van het repertoire.
Op 24 februari zullen wij collecteren voor het project Macenta, Handen en voeten
geven zodat zij weer kunnen stappen. Dit project werd ook al in de kijker gezet naar
aanleiding van De Warmste Week én kreeg extra aandacht als kerstcampagne 2018
van Protestantse Solidariteit.

Bijzondere collecte

24 februari 2019

In oktober kwam een verpleegkundige van het Medisch Centrum in Macena (Guinee) vertellen over haar werk bij het rehabiliteren van patiënten die getroffen werden door Lepra. Zij zocht financiële steun om het orthopedisch centrum in Macena
te voltooien en een tweede opleidingsjaar voor orthopedisten te kunnen garanderen.
Er zijn weinig gezondheidscentra die in staat zijn gehandicapte patiënten op te
vangen en die de nodige orthesen en prothesen kunnen aanbieden. Een kind met
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Voouitblik
klompvoeten wordt niet geholpen omdat er geen orthopedist is of orthopedische
centrum. Het driejarig project is van start gegaan in 2018: het orthopedisch atelier
werd uitgebreid, de elektrische installatie moet worden afgerond en de opleidingen
zijn van start gegaan in september... De volgende stap: de machines en de apparatuur aankopen.
Onze gemeente had al eerder gekozen voor een ander Advents-project, maar wij
willen zeker ook onze broeders en zusters in Guinee niet vergeten! Daarom vragen
wij u op 24 februari om uw milde steun voor dit zeer goede doel!

Algemene Vergadering
De Vlaamse Olijfberg
25 februari 2019 om 19:30

Over identiteit en
uitsluiting
Hoor jij er wel bij?

Anya Topolski
26 februari 2019 om 20:00

Tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vzw De Vlaamse Olijfberg,
die zal worden gehouden op maandag 25 februari 2019 in de Pichal-zaal van het
PCC en waarvoor leden nog een afzonderlijke uitnodiging met agenda ontvingen,
worden verkiezingen gehouden voor drie bestuursleden.
Kandidaturen konden ingediend worden tot 2 februari 2019.
Mocht u als lid niet kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, vergeet niet
volmacht te geven graag aan een ander lid.

De snelle mondiale veranderingen maken ook van ons land een steeds diversere
samenleving. Dat brengt onzekerheid mee. Die vragen over wie wij zelf zijn, onze
identiteit, zijn positief. Want identitaire discussies zijn belangrijke maatschappelijke
discussies.
Om die identiteit te staven, wordt dan vaak beroep gedaan op onze joodschristelijke wortels en op de waarden van de verlichting. Anya Topolski meent dat dit het
probleem alleen maar groter maakt. De joodschristelijke wortels van Europa zijn
volgens haar een racistische mythe die joden en moslims naast anderen uitsluit van
de Europese samenleving. De toekomst, zo hoopt zij, bestaat niet in een identiteit;
die zal alleen maar het wij-zij denken aanwakkeren.
Prof. dr. Anya Topolski werd geboren in Canada uit Pools-Joodse ouders. Ze is docent
ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar doctoraat
(KULeuven) behandelde de politieke opvattingen van Hannah Arendt, de ethiek van
Emmanuel Levinas en het hedendaagse joodse denken.
Lopend vuur is een samenwerkingsverband van dekenaat Gent, de protestantse Rabotkerk, Dominicus Gent, Effata Gent.
Locatie: 		
Toegangsprijs:
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Sint Baafshuis, Biezekapelstraat 2, Gent.
7,00 € (studenten: 5,00 €)

Vooruitblik
Ha, daar is het dan en ja zolang het mogelijk is, zullen we onze gemeenteleden
en vrienden blijven verrassen met ons nu al traditiegetrouw spaghetti-festijn.
Ons restaurant zal open zijn op (opgelet, andere data!):
. vrijdag 1 maart van 17:00 tot 22:00
. zaterdag 2 maart van 17:00 tot 22:00

Spaghetti-weekend
Denderleeuw

1 en 2 maart 2019

Op die dagen worden alle gemeenteleden, familie, vrienden, sympathisanten
en kennissen van harte uitgenodigd. De prijzen zijn ondanks de economische
crisis zeer democratisch: volwassenen € 12, kinderen € 6.
Er zijn waardekaarten te verkrijgen aan € 4 bij leden van de bestuursraad en
kerkenraad. De opbrengst zal integraal gebruikt worden om de kosterswoning
verder af te werken.
De kwaliteit van de keuken en de bediening zijn alom bekend. Het is gewoon
gezellig om er te zijn dus twijfel niet en maak van deze gelegenheid gebruik
om familie en vrienden mee te laten genieten.
Opgave kan bij meneer spaghetti: 053 68 06 03

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie
invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving.
In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt
er gezongen.
De wereldgebedsdag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale,
oecumenische dimensie te geven en werd in 1927 in het leven geroepen in
Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed
te verenigen.

Wereldgebedsdag

1 maart 2019 om 19:00

In Gent vindt deze viering in het kader van Wereldgebedsdag dit jaar plaats in
de Crypte van de St. Pieters-kerk. De ingang bevindt zich aan de linkerkant van
de kerk, Tweekerkenstraat.
Het land dat in de kijker wordt gesteld, is Slovenië.
De kerkenraad doet een warme oproep om af te spreken en gezamenlijk aan
deze oecumenische viering deel te nemen.

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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Vooruitblik
ProFest !
Een Protestants Feest
Gent - 30 mei 2019
Veelkleurig & Meerstemmig

Zoals eerder aangekondigd vindt op Hemelvaartsdag - 30 mei 2019 - voor alle protestanten en sympathisanten in het mooie Gent, op de al even mooie en groene Campus Odisee, Gebroeders De
Smetstraat 1, tegenover de kerk van Gent-Rabot ProFest plaats, een feest om elkaar te ontmoeten en
te vieren dat we één grote protestantse familie zijn: veelkleurig en meerstemmig!
Foto
Aan alle gemeenten wordt gevraagd om van tevoren een foto van hun
kerkgebouw te sturen en het is natuurlijk nog leuker als wij als groep ervoor staan. Deze foto zullen wij als Brabantdamgemeente nemen ter gelegenheid van de Paasdienst. Aangezien het thema Veelkleurig & Meerstemmig is, vraagt de kerkenraad jullie om als het kan, die dag zeker naar de
kerk te komen en iets kleurrijks aan te trekken.
Creamarkt
Het voorbereidingscomité organiseert in de namiddag een creamarkt, een
markt voor en door de ProFest-bezoekers, in het teken van veelkleurig en
meerstemmig samen kerk-zijn. Het wordt een ruim opgezette crea-, info-,
doe- en speelmarkt waar gewoon rondkijken en iets kopen mogelijk is, maar
ook actief meedoen of iets leren en waar VPKB-organisaties en -aanverwanten zich op een creatieve en interactieve manier voorstellen.
Hier enkele mogelijkheden/voorbeelden, om u op ideeën te brengen:
iets (zelfgemaakts) verkopen: streekproducten, koekjes, sieraden, bloemstukjes …
de marktbezoekers laten meedoen: koken, schilderen, fotograferen …
kennismaking met een andere cultuur d.m.v. kleding, voedsel, kunst, haarvlechten …
VPKB-organisaties die zich op een interactieve manier voorstellen.
De organisatie zorgt voor kraampjes en tentjes en maakt zo nodig een passende selectie uit het aanbod dat uit de gemeenten komt.
Zijn er in onze gemeente mensen om op deze markt te staan of heb je ideeën die wij samen kunnen
uitwerken? Er is vast wel iemand met creatief, muzikaal of ander talent of met een bijzonder hobby.
Het comité verwacht ons aanbod uiterlijk 31 maart 2019. Dus heb je een idee, spreek zeker een kerkenraadslid aan!
Inkom ProFest gratis
Hoe bereiken ? Met het openbaar vervoer: tram 1 en 4 vanaf het Gentse St. Pietersstation stoppen
		
voor de ingang.
Meer informatie www.profest.be en op Facebook: https://www.facebook.com/Profest2019/
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Over Hoop en Huizen

Over Hoop en Huizen

is een diaconaal project van de VPKB

De recente Pano-reportage en het onderzoek van het gerecht doen vermoeden dat er op de kop van
mensen in nood, geld wordt verdiend. Het geeft een verbijsterende gechoqueerde reactie, zeker als
de gemeenschap waarin en de vluchtelingen met wie het gebeurt, geen onbekenden zijn.
Kerken in Europa pleiten voor veilige routes (Humanitaire Corridors en Safe Passage-programma’s)
voor mensen op de vlucht. Ze willen voorkomen dat mensen omkomen onderweg in zeeën en woestijnen en vluchtelingenkampen, zonder hoop. Daarnaast vragen ze de autoriteiten meer (kwetsbare)
vluchtelingen uit vluchtelingenkampen een kans te geven zich hier te hervestigen. Op die manier
kunnen mensen op een legale manier met humanitaire visa overkomen. In verschillende Europese
landen engageerden Kerken zich ook om vluchtelingen die om internationale bescherming vragen,
een veilige overkomst te bieden en te ondersteunen bij integratie in de landen van aankomst in overleg met hun overheid.
De VPKB werkte daarom ook van harte mee aan het Humanitaire-Corridor-programma onder leiding van Sint-Egidius om een groep van 150 mensen over te brengen naar hier, volgens van te voren
afgesproken criteria en in overleg met de overheid. We zijn hier, voor de duidelijkheid, geen cent
rijker geworden op financieel vlak maar wel op het vlak van humaniteit. Enkele families zijn binnen
dit project opgevangen via plaatselijke VPKB-gemeenten. Het is een verhaal van een kleine bijdrage
aan een zoektocht naar rechtvaardigheid op menswaardige wijze. Het is een positieve ervaring die
ons geleerd heeft dat het belangrijk is hoe je de selectie realiseert, op basis van welke transparante
criteria en wat er nodig is als mensen hier eenmaal zijn aangekomen.
In het verder uitbouwen van een praktijk met maatschappelijke partners is het belangrijk beroep te
doen op UNHCR (= United Nations High Commissioner for Refugees) en professionele NGO’s (= Niet
Gouvernementele Organisaties) om pijnlijke mistoestanden te voorkomen, zoals er nu aan het licht
komen.
We vinden daarvoor inspiratie in de beleidsaanbevelingen van Vluchtelingenwerk en Orbit vzw rond
humanitaire visa en vragen de politiek deze serieus te nemen en te bespreken waarbij we ervan overtuigd zijn dat er partners zijn in het middenveld die willen meedenken, waaronder de verschillende
geloofsgemeenschappen.
http://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2018/12/booklet-interactiefIedereenaan
boorddefvoorpub18122018.pdf
https://www.vluchtelingenwerk.be/standpunten
Namens de projectgroep Over Hoop en Huizen
Tetty Rooze
Voor bijkomende informatie of vragen : tettyrooze@gmail.com
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Aankondiging
Oproep

werving kandidaat-leerkrachten
protestants-evangelisch godsdienstonderwijs (PEGO)
Het Comité PEGO is op zoek naar gemotiveerde kandidaat-leerkrachten, zowel
voor het lager als het secundair onderwijs. In de loop van het schooljaar is er
vooral nood aan leerkrachten voor tijdelijke deeltijdse en voltijdse opdrachten. Bij de voorbereiding
van het nieuwe schooljaar gaat de vraag vooral uit naar leerkrachten die hun loopbaan willen uitbouwen in het godsdienstonderwijs.
Kandidaat-leerkrachten dienen de Belgische nationaliteit te bezitten (of die van een lidstaat van de
EU) en de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen. Wie niet in het bezit is van een Nederlandstalig diploma dient binnen de drie jaar deel te nemen aan een taalexamen.
Er zijn geen specifieke diplomavereisten om te kunnen starten in het godsdienstonderwijs. Kandidaten met een theologische en/of pedagogische opleiding genieten de voorkeur. Alle andere kandidaten dienen, indien zij een loopbaan in het godsdienstonderwijs willen uitbouwen, een deeltijdse
theologische opleiding starten aan een door het Comité PEGO erkend opleidingsinstituut.
Kandidaten kunnen hun motivatiebrief met c.v. overmaken aan:
Comité PEGO, Secretariaat
Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel
pego@arpee.be

Activiteitenkalender
Woensdag
Zaterdag
Woensdag

14:00 Seniorendans in de Melac
09:30 2de Studiedag Pionieren (Brussel-Museumkerk)
14:45 Seniorendans optreden in Kouterhof Heusden
Iedereen welkom
Woensdag
13 februari
19:00 Kerkenraad bij Bea Baetens (Schellebelle)
Zaterdag
16 februari
09:30 Mini-conclaaf voor kerkenraad (PCC Gent)
Zondag
17 februari
10:00 Jongerendag (VPKB Aalst)
				
12.00 Lunchzondag met Valentijns accent (PCC Gent)
Woensdag
20 februari
19:30 Kunst en spiritualiteit (Technologiecampus Gent)
				
20:00 Europa en het klimaat (VPKB Dendermonde)
Donderdag
21 februari
19:30 Avondcontact met Florian Heyerick (PCC Gent)
Vrijdag
22 februari
19:30 Concert Marc Ponseele (kerk Gent)
Maandag
25 februari
19:30 Algemene Vergadering De Vlaamse Olijfberg
					
(PCC Gent)
Dinsdag
26 februari
20:00 Over identiteit en uitsluiting, Hoor jij er wel bij?
					(St. Baafshuis Gent)
Vrijdag
1 maart
19:00 Viering Wereldgebedsdag
					(Crypte St. Pieters-kerk Gent)
Vrijdag en zaterdag
1 en 2 maart Spaghetti-weekend (VPKB Denderleeuw)
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06 februari
09 februari
13 februari

Pastoraat
Wel en wee van de Brabantdamgemeente
Nu ik dit artikel
schrijf ben ik ver
van u allen verwijderd, bijna 1.000
km en vertoef op
onze alm omringd
door sneeuw en
schitterende bergtoppen. Een prachtig landschap als het door het zonlicht overgoten
wordt, maar ook hard en meedogenloos als de
vrieskou de overhand neemt. En toch kunnen
mens en dier en zelfs de teerste bloemen hier
overleven. Zoals dit crocusachtige herfstijloos
dat in al haar fragiele schoonheid hier de sneeuw
doet smelten en de insecten haar nectar aanbiedt en zo is dit paarse bloempje een noodzakelijke schakel in deze toch wel harde natuur.
Zo moeten wij, als we zelf fragieler worden en
niet meer de kracht van de jeugd bezitten, niet
twijfelen of we nog wel tot nut kunnen zijn in
onze veeleisende maatschappij, waarin we leven, want dat blijven we zeker door de warmte
die we uitstralen, door de kansen die we geven
aan anderen om behulpzaam te zijn en attent.
Het is inderdaad voor iedereen gemakkelijker
om te geven dan te ontvangen. Om hulp vragen
is niet altijd zo gemakkelijk en toch moeten we
dat leren om zo de ogen van onze naasten, die
ons soms onbedoeld en onbewust voorbij lopen,
te openen om hun hand uit te steken en een kleine vriendendienst te bewijzen. Deze gedachten
gingen door me heen toen ik die foto zag en hier
ook telkens in de natuur aanwijzingen vind voor
het kwetsbare dat hier ondanks alles kan gedijen
en deel uitmaakt van het grote geheel.
Dit moest me even van het hart, maar nu het
wel en wee waar onze gemeente de afgelopen
maand mee werd geconfronteerd.

Nap van Zuuren mocht het ziekenhuis
verlaten en is weer thuis, met de hulp van de kinderen en de inzet van Thea proberen zij er het
beste van te maken en de overgang naar een assistentiewoning voor te bereiden.
Met Bea Smetryns-Baetens gaat het
langzaam aan toch weer beter, hoewel zij waakzaam moet blijven om niet te veel hooi op de
vork te nemen en dat is moeilijk als je zo bekwaam bent in heel wat zaken waarvoor anderen zo graag beroep op je doen. Felicitaties ook
voor de hele familie want op 27 januari werd in
Mechelen de kleine Ellie, het schattige dochtertje van An en Stijn Puttemans gedoopt, een memorabel moment in haar nog zo jonge leventje.
Moge zij opgroeien in liefde en voorspoed.
Simonne Vereecken heeft erg veel pijn
aan één van haar voeten en er werd haar voorgesteld om dit operatief te verhelpen, maar dit
betekent wel een lange en pijnlijke revalidatie en
daarom is het nog niet zeker wat zal worden beslist. Wij wensen je veel sterkte toe en hopen dat
de pijn ook op een andere manier kan verminderen, want operaties zijn vaak erg ingrijpend met
langdurige gevolgen, die zeker op hogere leeftijd
een grote impact hebben op je leven van alle
dag.
Truus Martens-Bos is voor controle en
onderzoek opgenomen in Maria Middelares en
ook haar man is een paar dagen later in dezelfde
kliniek opgenomen. Zo jammer dat je nu weer
klachten hebt, want met de kerstdienst was je zo
blij weer eens aanwezig te kunnen zijn en vele
oude bekenden nog eens te zien. We wensen en
bidden je toe dat dit in de nabije toekomst toch
weer mogelijk zal zijn. Van harte beterschap voor
jullie beiden.
Onze studenten hebben een zware
maand januari achter de rug met veel blokken
steeds afgewisseld met examens, een toets halverwege het jaar om te zien hoe je ervoor staat.
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Pastoraat
Wij wensen jullie toe dat jullie beloond zullen
worden voor jullie inzet. Nie pleue, je kent dat
wel.
Onze hartelijke felicitaties gaan naar
Marleen Van Hoornyck die begin december oma
werd van Helena, dochter van Heidi De Potter. Zo
is er nu een viergeslacht in de familie. Wij wensen Helena, haar ouders en allen die de kleine
meid omringen Gods Zegen toe en zijn dankbaar
dat na moeilijke maanden van ziekte en zwangerschap alles zo ten goede is gekeerd.
Eveneens veel felicitaties voor nog een
Marleen, namelijk Marleen Vandevijvere, omdat
zij sinds 18 januari tot de kring der zeer sterken
behoort en haar kroonjaar mocht vieren. Ouder
worden is niet altijd zo gemakkelijk maar de gezegende leeftijd van 80 bereiken is lang niet voor
iedereen weggelegd. Nog vele goede jaren wensen we je toe, weet je gedragen door Gods Liefde.
Het is fijn dat Huguette Spatz weer regelmatig op zondag in ons midden is en we hopen van harte dat met het lengen van de dagen
ook je gezondheid en je krachten terugkeren.
Veel moed, doorzetting en geduld.

Gelukkig ook heel goede berichten van
Etty Bruyneel-Deelstra die sinds eind januari
weer naar huis mocht met haar krukken. Weer
klaar om de wereld aan te kunnen en wie weet
zijn die krukken zelfs niet meer nodig als jullie dit
bericht lezen. Geniet van je vertrouwde thuis,
omringd door je dierbaren, lekker weer in je
eigen bed slapen en laat de huiselijk keuken je
weer smaken. Jullie hebben lang genoeg geduld
geoefend.
We zijn dankbaar dat we dit keer zoveel positieve
berichten konden doorgeven en ook in de toekomst kan er uit worden gekeken naar heugelijke
momenten. Wij vergeten diegenen niet die liever
wat op de achtergrond willen blijven en die ook
ons gebed en ons meeleven kunnen gebruiken.
Aarzel niet onze predikant of de leden van de
kerkenraad aan te spreken als u iets op het hart
hebt liggen of uw zorgen zou wil delen.
Marijke Schaefer

Onze Vader
Zeg niet Vader als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet onze als je steeds aan jezelf denkt.
Zeg niet hemel als je slechts aardse zaken verlangt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd als je voortdurend je eigen eer zoekt.
Zeg niet Uw rijk kome als je hoopt er zelf beter van te worden.
Zeg niet Uw wil geschiede als je geen tegenslag kunt verdragen.
Bid niet voor het brood van vandaag als je niet voor de armen wilt opkomen.
Bid niet voor vergeving van schulden als je in wrok leeft met je naasten.
Bid niet voor het leven zonder bekoringen als je voortdurend met het kwaad omgaat.
Bid niet voor een leven zonder kwaad als je niet op zoek bent naar het goede.
Zeg niet amen en zo zij het als je dit gebed niet ter harte neemt.
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Ter overdenking
„In uw hand ligt mijn lot en mijn leven“
(Psalm 31)

Hoe kwetsbaar ons leven is, weten wij allemaal.
Ineens kan alles veranderen. Mensen die gezond
waren, horen opeens het vreselijke nieuws en alles wordt anders in hun eigen leven, maar ook in
het leven van hun geliefden.
Koning David was een man die heel wat successen boekte. Hij was het die de reus Goliath versloeg. Als generaal was hij populairder dan zijn
koning Saul. Maar David kende ook andere tijden
en daarom spreekt hij niet alleen in het algemeen
over de daden van God, maar vertelt hij ook wie
God voor hem is. In psalm 31 lezen wij over vijanden en vervolgers, van angst en zwakte. En als
wij dat lezen, beseffen we als mens dat het leven
van de tweede koning van Israël een beetje lijkt
op ons leven: met ups en downs.
Veel verdrietige woorden in deze psalm, maar
David schrijft ook iets anders. Want ondanks alle
negatieve ervaringen en ondanks het feit dat zijn
ogen gezwollen zijn van verdriet belijdt hij zijn
geloof en vertrouwen: “in uw hand liggen mijn
lot en mijn leven”. Het is de beschermende hand
van God die hem vasthoudt. Heeft u de beschermende hand van Uw God al ervaren?
Mijn tijden zijn in Uw hand… mijn tijden, dat wil
zeggen: je hele leven met alle wisselingen daarin.
Goede en slechte tijden. Tijden van vreugde en
tijden van verdriet.
Gods hand is een terugkerend beeld in de Bijbel.
Als Gods hand ons draagt, dan kunnen wij de hindernissen nemen, dan zijn we voor altijd veilig.
Dat wil niet zeggen dat er niets kan gebeuren.
In deze psalm lezen wij ook hoeveel lijden een
mens kan treffen in zijn leven. Toch gelooft David
dat al die gebeurtenissen de tijden van zijn leven
uiteindelijk niet bepalen. Wij zijn niet aan onszelf

overgelaten is de goede boodschap van de
Bijbel.
David is hiervan overtuigd, maar hoe denken wij hierover? Mijn tijden zijn in Gods hand.
Deze belijdenis klinkt te midden van veel problemen en nood. Maar David vertrouwt op God
en God houdt hem vast omdat Hij hem liefheeft.
Een sterke hand is Gods hand die vasthoudt door
de moeilijkheden heen, wat niet wil zeggen dat
een mens die hand altijd voelt en beleeft. Het
kan ook duister zijn.
Ook David was het zicht op God soms kwijt.
Toch bleef Hij het zeggen: “Mijn tijden zijn in Uw
hand”. Dat is geloven. Door alle problemen heen
blijft David vertrouwen op de Heer. Doen wij dat
ook?
Ds. Tihamér Buzogàny

Sluitingsdata komende
Kerkbrieven:
vrijdagavond 22.02.2019 voor de Kerkbrief
van maart
vrijdagavond 22.03.2019 voor de Kerkbrief
van april
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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Varia
De bloemen van de kerk waren in de maand januari voor…
30 december:		
06 januari:
13 januari:
20 januari:
27 januari:		

Paul Moors als bemoediging
Marleen Van Hoornyck is nog eens oma geworden
Janny Geluk als bedanking voor haar inzet
Marleen Vandevijvere ter gelegenheid van haar kroonjaar
John en Elly De Backer ter bemoediging

In februari zijn jarig
02 februari:
04 februari:
08 februari:
10 februari:
11 februari:
12 februari:
12 februari:
13 februari:
17 februari:
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Bea Baetens
Josine Nathon
André Blommaert
Anton Renting
Mini Tuender Schipholt
Tamàs Buzogàny
Benjàmin Buzogàny
Karel Piesen
Francis Van De Walle

22 februari:
22 februari:
26 februari:
02 maart:
06 maart:

Alexia Voorham
Paul Voorham
Micheline Morel
Henny Van Kesteren
Mark Bettens

Dienstenrooster

Zondag, 3 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Daniël Van Steenkiste
Francis Van De Walle / Rita Martens
Kerkenwerk / Bloemen
Ko van Heest
Martine De Jonge

Zondag, 10 februari
Voorganger			Antoinette Panhuis
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			
Koffiedienst			
Rita Martens / Janny Geluk
Zondag, 17 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Daniël Van Steenkiste
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk / Kerkbrief
Aryna Tsytlianok
Micheline Morel / Francis Van De Walle

Zondag, 24 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Steven H. Fuite
Martine De Jonge / Bea Baetens
Kerkenwerk / Protestantse Solidariteit
Aryna Tsytlianok
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet

Zondag, 3 maart
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van De Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Aletta Rambaut / Marijke Schaefer
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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.
Februari 2019		
			
zo
3
Ps 82			echtspraak
ma
4
Jeremia 1: 1 - 10		
Jong en (niet) enthousiast
di
5
Jeremia 1: 11 - 19
Kijk-bijbeltekst
wo
6
Jeremia 2: 1 - 13		
Israël gaat vreemd
do
7
Jeremia 2: 14 - 22
Waardoor ging het mis?
vr
8
Jeremia 2: 23 - 29
Aanklacht van God
za
9
Jeremia 2: 30 - 37
Wie is je minnaar?
zo
10
Lucas 5: 1 - 11		
Goede vangst
ma
11
Lucas 5: 12 - 16		
Aangeraakt
di
12
Lucas 5: 17 - 26		
Hoera, vergeving!
wo
13
Lucas 5: 27 - 39		
Oud en nieuw
do
14
Psalm 36		
Kostbare liefde
vr
15
Jeremia 3: 1 - 11		
Dubbelhartig
za
16
Jeremia 3: 12 - 21
Oproep
zo
17
Jeremia 3: 22 - 4:2
Bekering
ma
18
Jeremia 4: 3 - 18		
Slechtnieuwsgesprek
di
19
Jeremia 4: 19 - 31
Weeën
wo
20
Jeremia 5: 1 - 14		
Overspel
do
21
Jeremia 5: 15 - 31
De oorzaak van de ellende
vr
22
Psalm 137		
Aan de rivieren van Babylon
za
23
Ester 8: 3 - 17		
Onherroepelijk?
zo
24
Ester 9: 1 - 15		
Zelfverdediging
ma
25
Ester 9: 16 - 23		
Verlenging
di
26
Ester 9: 24 - 28		
Feestvreugde
wo
27
Ester 9: 29 - 10: 3
Volksvertegenwoordiger
do
28
Psalm 94		
De HEER is trouw
			
Maart 2019		
			
vr
1
Lucas 6: 1 - 11		
Sabbats(on)rust
za
2
Lucas 6: 12 - 26		
In de leer bij Jezus
zo
3
Lucas 6: 27 - 38		
Christelijke assertiviteit
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Coverfoto: handen van Ellie en An (doopdienst 27.01.2019)

