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Inhoud

Van de kerkenraad
De kortste maand van het jaar vloog voorbij.
We danken de drie gastpredikanten: Daniël Van
Steenkiste, Antoinette Panhuis en ds. Steven Fuite voor het voorgaan in de dienst tijdens het studieverlof van onze eigen predikant.
Op zaterdag 16 februari jl. hielden we met de
kerkenraad een mini-conclaaf. Onze moderator
was ds. Tihamér Buzogàny. Drie vragen en vele
antwoorden werden in een inspirerende voormiddag geformuleerd.
Op zondag 31 maart in de namiddag hebben we
een dubbele boeking vastgesteld: het optreden
van het koor Amaranthe en het benefietoptreden met Frank De Gruyter voor Doctors on Mission. Het laatste wordt verschoven naar een latere
datum, maar we behouden op zondag 24 maart
de speciale collecte voor Doctors on Mission (zie
verder in dit nummer).
Hou alvast zondag 14 april a.s. vrij voor de verkiezingen en de gemeentevergadering na de dienst.
De agenda van de kerkenraad is steeds overvol
en toch agenderen we voortaan bij de start een
half uurtje bezinning.
Tot slot wil ik onze huiskok Philippe Adams bedanken voor de lekkere lunch met Valentijnsaccent op zondag 17 februari. Heel wat mensen
waren aanwezig en appreciëren deze vorm van
samenzijn.
Geniet verder van de eerste zonnestralen.
Rita Martens
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Terugblik
Gebedsweek voor de eenheid onder christenen
St. Pieterskerk, 20 januari 2019

Kerkbrief digitaal

Ontvang je graag de digitale versie van de Kerkbrief?
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com en u kunt de Kerkbrief met verschillende
foto’s in kleur lezen.
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Terugblik
Lunchzondag met valentijnsaccent
PCC, 17 februari 2019

Concert Il Gardellino met arrangement van
Marcel Ponseele met Die Schöpfung van Haydn
22 februari 2019
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Jeugd
Tienerweekend
1 tot 3 maart 2019

Een toekomst voor ons allemaal!
Een klimaatgebaseerd weekend

Petergemeente: Protestantse kerk Brussel
		
Nieuwe Graanmarkt 8 - 1000 Brussel
Locatie:		
		

Trainhostel
Georges Rodenbachstraat 6 - 1030 Brussel

Kostprijs:

35 euro

Voor verdere informatie en inschrijvingen kun je ons per mail bereiken:
Kathleen Vermeulen
projopvpkb@gmail.com
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Veertigdagentijd

Woensdag 6 maart 2019 begint de 40-dagentijd.
Tijdens de veertig dagen voorafgaand aan Pasen
(de zondagen niet meegerekend) staan soberheid en inkeer centraal.
Veel mensen grijpen deze tijd aan om te vasten
en bewuster te leven. Ze zien bijvoorbeeld af van
vlees, alcohol of zoetigheid. Of ze kiezen voor
een moderne variant door veertig dagen geen
social media te gebruiken.

“Veertig dagen bleef Hij is de woestijn, waar Hij
door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er
te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor Hem.” (Marcus 1:13)
God zelf komt naar de mensen toe als troost voor
velen. Maar eerst moet Hij de woestijn door een troosteloze plek.
“U bent een troostvolle God. Help mij anderen tot
troost te zijn.”

Over de zin van de vasten
De veertigdagentijd is een uitnodiging om eens van levensritme te veranderen,
een tijd om eens na te denken over waar we eigenlijk mee bezig zijn...
Schrijft God nog echt mee aan ons levensboek?
Is het Evangelie onze reisgids?
Bidden we nog wel eens?
De veertigdagentijd...
even de tijd stopzetten en bezinnen, ons heroriënteren.
Nieuwe energie en levenskracht opdoen.
Gewoon blij zijn dat we Gods kinderen zijn
en ons net als een kind kunnen laten leiden door Hem.
Veertigdagentijd... een boeiende snuffeltijd in de rommelzolder van ons hart.
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Vooruitblik
Boekpresentatie

God is een vluchteling
9 maart 2019 om 14:00

Het boek God is een vluchteling” is geschreven door de Vlaamse filosoof David Dessin en laat uitschijnen dat God terug is en in Europa woont. Het boek plaatst de discussie over de vluchtelingen in een ander daglicht en spreekt over een ander soort
christendom dat aan het ontstaan is, een christendom welke voor vele Europeanen
(al) vreemd is.
Als voorproefje citeer ik graag de mooiste zin uit het boek: “Zittend in de deuropening van een sociale woning in Mortsel, naast een oude vluchteling, kijkend naar
evangelische Pakistani’s die in het Urdu de Heilige Geest aanroepen, beseft een Europeaan pas hoe vreemd het christendom hem geworden is.”
De auteur van het boek komt op 9 maart naar Gent om zijn werk zelf te introduceren in de Protestantse Kerk Brabantdam (Sint Kristoffelstraat 1) vanaf 14 uur.
Iedereen die graag leest en discussieert is van harte welkom!
Ds. Tihamér Buzogàny

Kunst en spiritualiteit

13 en 20 maart 2018 om 19:30

De jaarlijkse lezingencyclus Denkend Geloven van KU Leuven gaat dit jaar over Kunst
en Spiritualiteit.
Kunst in het spirituele vacuüm? | prof. dr. Dirk De Wachter
woensdag 13 maart 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur
De mens is een zin-zoekend wezen. Wanneer hiervoor (individueel of collectief) te
weinig ruimte geboden wordt, leidt dat tot frustraties. En daarmee in het reine komen, wil wel eens moeilijk zijn. Religies proberen vaak dit zoeken te kanaliseren.
Maar in tijden dat kerken leeglopen, lijkt kunst vaak die functie over te nemen: ook
kunst probeert het ongrijpbare voelbaar te maken – wel wetende dat het laatste
woord nooit gezegd is.
Dirk De Wachter werkt als psychiater voor KU Leuven. Hij is o.a. bekend van de
boeken Borderline Times, Liefde – een onmogelijk verlangen? en De wereld van De
Wachter.
Spiritualiteit en muziek | Jan Christiaens
woensdag 20 maart 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur
Klassieke muziek en christelijke spiritualiteit zijn al eeuwenlang verwanten van elkaar. Ze bewegen zich op hetzelfde speelveld: dat van de menselijke innerlijkheid en
gevoeligheid voor al wat goed, waar en mooi is.
In een eerste luik verkennen we de verwantschap tussen muziek en christelijke spiritualiteit, in het denkspoor van (muziek-)theologen als Hans Urs von Balthasar en
Pierangelo Sequeri.
In het tweede luik nemen we de proef op de som en laten we ons op sleeptouw
nemen door composities van Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen en Arvo Pärt.
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Vooruitblik
Door hun muziek aan den lijve te ondervinden, hopen we een beter zicht te krijgen
op wat uiteindelijk op het spel staat in de verhouding van klassieke muziek en christelijke spiritualiteit.
Jan Christiaens is musicoloog, en educatief medewerker bij CCV – Bisdom Gent
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)”.

Kaas- en wijnavond

15 maart 2018 vanaf 18:00

Gaspard de Coligny-school
Rijsenbergstraat 40
9000 Gent
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Voouitblik
Zingen is tweemaal
bidden

17 maart 2019 om 15:00

Qui bene cantat bis orat
In mei is het al zes jaar dat het nieuwe Liedboek verschenen is als opvolger van het
bekende rode boek Liedboek voor de kerken, dat al meer dan 45 jaar in gebruik is.
In 2014 werd de nieuwe bundel ook in onze streken geïntroduceerd. Als eerste was
Maria-Horebeke aan de beurt, op een eigenaardige manier op verschillende plaatsen (kerk, pastorietuin, museum en kerkhof). Ik zie nog zo hoe mijn Antwerpse collega met zijn witte baard en mobiele traporgel de toon mocht geven op die zonnige
dag. Een paar maanden later werden de gemeenteleden van Oost-en West-Vlaanderen in de kerk van Gent-Brabantdam verwacht voor een zangnamiddag om samen
liederen uit het nieuwe liedboek te zingen.
In de loop der jaren hebben sommige protestantse gemeenten in Nederlandstalig België de nieuwe liedbundel aangeschaft en in gebruik genomen. Wat onze gemeente betreft, was dat tot nu toe niet het geval.
Vorig jaar besloot de kerkenraad om de bestuursraad te vragen een 50-tal exemplaren van het Nieuwe Liedboek en een boek begeleiding voor orgel te bestellen (not.
KKR 9/07/2018). De liedboeken zijn sinds eind vorig jaar in ons bezit, maar nog niet
in gebruik.
Door omstandigheden is het ons niet gelukt om die op een feestelijke manier in
gebruik te nemen, maar halverwege maart willen wij hierin verandering brengen.
Tijdens een gezamenlijke zangdienst met de protestantse kerk Dendermonde hopen wij de nieuwe liedbundel, samen met jullie, beste gemeenteleden, zingend in
gebruik te nemen. Het zal vooral zingen zijn tijdens de namiddagdienst op 17 maart,
die om 15:00 begint. Iedereen, ook degenen die denken dat ze niet goed kunnen
zingen, zijn van harte welkom op dit feestelijk samenzijn onder het motto Zingen is
tweemaal bidden.
Omdat gastvrijheid een sterk punt van onze kerkelijk gemeente wil zijn, zullen wij op
die zondag niet alleen samen zingen en bidden maar ook samen eten, na de dienst
in het PCC. Vanwege de goede gang van zaken is inschrijving noodzakelijk. Dit kunt
u vanaf nu doen bij voorzitter van de kerkenraad Rita Martens door 8 euro (prijs van
de maaltijd) te betalen.
Ds. Tihamér Buzogàny
N.B. Op 17 maart 2019 zal er om 10:00 geen dienst zijn, maar wel om 15:00

“Dit was wat Hij zei: de tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: Kom tot
inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws” (Marcus 1:15)
Deze veertig dagen bereiden we ons voor op een nieuw begin.
Het koninkrijk van God is nabij: een nieuw begin. Is er iets waarin u verlangt naar
een nieuw begin?
Help mij deze veertig dagen te gebruiken als voorbereiding op Pasen.
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Vooruitblik
Alternatieve geneeswijzen (beter: behandelwijzen) worden gekenmerkt door een
radicaal andere kijk op het menselijk lichaam, op gezondheid en ziekte, dan die
van de klassieke, (natuur)wetenschappelijke geneeskunde. Beide behandelwijzen,
de klassieke (orthodoxe) en de alternatieve, worden dan ook niet samen gebruikt.
In deze lezing worden vijf alternatieve behandelwijzen (homeopathie, bachbloesemtherapie, traditioneel Chinese, Ayurvedische en antroposofische geneeswijzen)
aan een kritisch, vergelijkend onderzoek onderworpen. Daarbij zal niet zozeer gekeken worden naar de evidentie voor de (on)werkzaamheid van deze therapieën, als
wel naar de plausibiliteit ervan, vanuit een wetenschappelijk denkkader.

Vijf alternatieve
geneeswijzen
wetenschappelijk
gewikt en gewogen

prof. dr. Hans Nelis
21 maart 2019 om 19:30

Hans Nelis is emeritus-hoogleraar in de faculteit Farmaceutische Wetenschappen
van de Universiteit Gent. Tussen 1988 en 2016 doceerde hij er o.a. de vakken “Microbiologie” en "Een kritische kijk op homeopathie”.
Sinds 2017 doceert hij in zijn faculteit nog het vak Alternatieve geneeswijzen : een
kritische benadering. Hij is kerkenraadslid in de VPKB

De noden zijn enorm

We hebben al een paar keer gecollecteerd voor Doctors on Mission en willen dit
opnieuw doen op zondag 24 maart.
Dokter Rik Celie willen we blijven steunen voor zijn werk in Haïti en Bolivia.
In februari zijn ze terug vertrokken
naar de Boliviaanse Andes om de vele
inheemse dorpjes (de Quetchua’s of
Inca’s van weleer) met het Boliviaanse
team van de nodige medische zorgen
te voorzien.
Het ergste van zoveel pijn, lijden en
ziektes te zien bij de vele kinderen,
volwassenen en ouderen is het gebrek
aan zorg. De gewone bevolking lijdt
bijkomend ook nog eens verschrikkelijk onder het corrupte bestuur van enkele regeringsleiders. In vele dorpen,
zo niet alle, is het team Doctors on
Mission meer dan welkom.
Jouw gift kan daadwerkelijk het verschil maken! Warme oproep en dank.
Rita Martens

Bijzondere collecte

Doctors on Mission
24 maart 2019
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Vooruitblik
Bijbel aan huis

27 en 29 maart 2019

Na een maand pauze gaan wij deze maand weer verder met onze Bijbelstudies over
de derde koning van Israël.
Op 27 maart zullen aanwezigen om 14:30 in het PCC over de strijd om de troonopvolging horen, gevolgd door Salomo’s beginnende heerschappij en ik zal eindigen
met het een en ander over Salomo’s wijsheid te vertellen.
Twee dagen later, op vrijdag 29 maart, wil ik bij Francis en An om 19:30 beginnen
met Salomo als bouwheer te presenteren, maar zal ook stilstaan bij het tweede visioen van de koning en bij zijn neergang.
Ook nieuwe mensen zijn van harte welkom bij deze samenkomsten.
Ds. Tihamér Buzogàny

Koor Amaranthe

31 maart 2019 om 16:00
Onder leiding van Johannes Dewilde ontvangt de Brabantdamkerk het koor Amaranthe. Het thema is Kaipaava, hetgeen
verlangen betekent en gaat over authenticiteit. Amaranthe zet
het volkslied centraal en weeft het doorheen het programma,
soms in een eigentijds en verrassende bewerking, soms in zijn
puurste vorm, dan weer slechts als suggestie.
Authentieke eenvoud en hedendaagse kleur komen elkaar tegen. Rustig, weemoedig repertoire staat in contrast met rebelse opzwepende en vituoze koorzang.
Componisten ? Zoltan Kodàly, Eirks Esenvalds, Peteris Vasks,
Jan Magne Forde e.a. uit Hongarije, Letland, Finland en Georgië. Zeer exclusief dus !
Locatie: Protestantse kerk Gent-Brabantdam

“Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de
grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het
komende jaar vrucht dragen.” (Lucas 13:8-9)
Wat een geduld heeft de wijngaardenier in dit verhaal. Wat kunt u hiervan leren
voor uw omgang met andere mensen?
“Heer, geef mijn geduld, naar mezelf en naar anderen.”
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Vooruitblik
Jullie herinneren zich zeker nog dat wij als kerkgemeenschap in maart van vorig
jaar dr. Jannica de Prenter als proponent welkom heetten in ons midden.
Tot einde juli 2018 hebben wij Jannica regelmatig in Gent kunnen ontmoeten. Niet
alleen in de kerk en op Kerkenraadsvergaderingen maar ook thuis bij de gemeenteleden, tijdens pastorale gesprekken en de Gentse feesten heeft Jannica meer dan
haar best gedaan als proponent.

Inzegening, bevestiging
dr. Jannica de Prenter

7 april 2019 om 14:30
Zevenkerken

Op 1 augustus 2018 was het tweede deel van haar proponentschap in Brugge begonnen en in november slaagde Jannica in het kerkelijk examen van de VPKB. Op
zijn vergadering van 20 februari 2019 verklaarde de Synodale Raad Jannica beroepbaar in de VPKB.
D.V. zal Jannica op 7 april 2019 ingezegend en bevestigd worden als predikant van
de protestantse kerk te Brugge. Rekening houdend met de vele kerkbezoekers die
dag, werd geopteerd om deze dienst in de abdijkerk van Zevenkerken te organiseren en wel om 14:30.
Omdat ik het heel fijn zou vinden om niet alleen, maar samen met een aantal gemeenteleden Jannica te feliciteren in Brugge, ben ik bereid om chauffeur te zijn op
die zondagnamiddag. Onze auto is groot genoeg om een sterke vertegenwoordiging van Gent-Brabantdam naar Brugge te brengen.
Ds. Tihamér Buzogàny

Overeenkomstig art. 26 van ons gemeentereglement wordt op zondag 14
april 2019 een gemeentevergadering gehouden, met als agendapunt de verkiezing van kerkenraadsleden. De verkiezing vindt plaats aansluitend aan de
eredienst, d.w.z. rond 11:00.
Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Martine van Belle-De Jonge en
aftredend en wel herkiesbaar is mevrouw Marijke Schaefer-Kruyne.
De leden van de kerkenraad worden verkozen voor een termijn van vier jaar.

Kerkenraadsverkiezing en
gemeentevergadering

14 april 2019

Op de dag van de verkiezing worden de stemmen uitgebracht door middel van
stembriefjes waarop de namen van de kandidaten vermeld staan. Een stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven om voor
hem te stemmen. Een stemgerechtigd lid mag niet meer dan twee volmachten aanvaarden. Volmachtformulieren worden samen met de uitnodiging
voor de vergadering verstuurd. Overeenkomstig artikel 10 van het gemeentereglement neemt de samengeroepen gemeentevergadering geldige besluiten
over alle punten die op de agenda vermeld staan wanneer tenminste 1/3 van
de stemgerechtigde leden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is.
De lijst van stemgerechtigde leden ligt op de tafel vooraan in de kerk.
Wij hopen dan ook dat u op deze vergadering aanwezig kunt zijn of, indien
niet mogelijk, een volmacht wilt geven, zodat het vereiste quorum bereikt
wordt. Na de verkiezing en de koffie houden we gemeentevergadering met
tussendoor een broodmaaltijd.
Namens de kerkenraad, Rita Martens, voorzitter.
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Vooruitblik
ProFest !
Een Protestants Feest
Gent - 30 mei 2019
Veelkleurig & Meerstemmig

Graag nodigt de VPKB al haar kerken en leden, vrienden en sympathisanten uit voor ProFest. ProFest is de nieuwe naam
van de AKV (Algemene Kerkvergadering), de tweejaarlijkse ontmoetingsdag.
Het wordt een Protestantse Feestdag onder het motto Veelkleurig en Meerstemmig, als uitdrukking van de rijke verscheidenheid van onze Kerk en de vreugde over ons gedeeld geloof in God. Een dag afgestemd op klein en groot, jong en oud,
wit of zwart, klein of groot geloof, zonder onderscheid.
Telkens wordt deze ontmoetingsdag door een ander kerkdistrict georganiseerd en dit jaar is het de beurt aan Oost- en
West-Vlaanderen.
ProFest vindt plaats op 30.05.2019 - Hemelvaartsdag, Campus Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gent.
Een prachtige locatie met een wijds groen terrein voor een waaier aan activiteiten. Odisee is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanaf station Gent Sint-Pieters en er is een ruime gratis parking (voor auto’s en bussen) op het terrein.
Het programma ziet er als volgt uit:
09:30 Ontvangst
10:00 Kick-off
10:45 Kennismakings- en groepsgesprekken / jeugd- en kinderprogramma
12:00 Maaltijd: goulash (vlees of veggie) + een ijsje op de Crea-markt. Prijs € 8.
Vooraf inschrijven op profest.akv@gmail.com en bedrag overschrijven op rekeningnummer
BE43 3631 7633 2401 m.v.v. Maaltijd ProFest + aantal
personen. Eigen lunchpakket meebrengen kan uiteraard ook. Foto Gent-Brabantdam
Dranken zijn te koop.
Aan alle gemeenten wordt gevraagd om van tevo13:30 Sing-in
ren een foto van hun kerkgebouw te sturen en het is
14-16 Crea-markt, een markt voor en door ProFest-bezoekers
natuurlijk nog leuker als wij als groep ervoor staan. Deze
(kraampjes, workshops, spelen, muziek, dans, drankjes,
foto zullen wij als Brabantdamgemeente nemen ter
hapjes, enz.)
gelegenheid van de Paasdienst. Aangezien het thema
16:15 Slotviering
Veelkleurig & Meerstemmig is, vraagt de kerkenraad
jullie om als het kan, die dag zeker naar de kerk te
Kortom, een veelkleurige en meerstemmige dag met inhoud,
uitwisseling, ontspanning en ontmoeting, om niet te missen. Iedereen komen en iets kleurrijks aan te trekken.
is welkom en het kost niets.
Maaltijd ProFest
Volg ons via de website en Facebook:
U ziet dat er om 12:00 goulash geserveerd wordt. En
www.profest.be en www.facebook.com/Profest2019/
Alle inlichtingen 09 253 29 00 of 0486 933 739 (Marc Loos)
weet u ook wie deze zal klaarmaken voor iedereen die
profest.akv@gmail.com
zich inschrijft? Juist, onze predikant met een team uit de
Brabantdamkerk.
Namens het district Oost- en West-Vlaanderen,
Vanaf begin mei houdt Rita Martens een inschrijvingsde voorbereidingsgroep:
lijst bij voor diegenen die via onze kerkgemeenschap
Tom Schepers, Rudy Liagre, Kathleen Vermeulen, Marc Loos,
een maaltijd op ProFest bestellen, zodat we gezamenlijk
Yong-Wan Hoogstad, Eefje van der Linden, Jean-Louis Stilmant,
kunnen inschrijven.
Saskia van den Heuvel, Joost Rombaut
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Vooruitblik
Dit jaar komt het Belgisch-Duits Convent (Broederraad) samen in de nabijheid van
Gent in België, en wel in de Oude Abdij van Drongen
Drongenplein 26-27, B-9031 Drongen
www.oudeabdij.be.
Van woensdagavond 28 tot zaterdagmorgen 31 augustus 2019 buigen we ons over
een thema dat dit jaar bijzonder relevant is, namelijk: Europa - Quo vadis?
In welke richting ontwikkelt zich Europa? En wat is de bijdrage van de kerken?

Bijeenkomst
Belgisch-Duits
Convent 2019

28 tot 31 augustus 2019

We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze data vast wilt noteren. Als u het
programma en het aanmeldingsformulier na Pasen per e-mail wilt ontvangen, maar
nog niet via e-mail met ons hebt gecorrespondeerd, stuur dan alstublieft even een
berichtje aan jhbrouwer@protestant.com
ds. Jelle Brouwer

Nieuws uit het district
Hoewel de voorzitter van ons district een maand studieverlof had in februari, hebben wij als bestuur de vreugden
en zorgen in de gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen
verder behartigd. Jammer genoeg hebben de zorgen in
onze vergaderingen vaak de bovenhand, vooral wat de
kleinere of vacante gemeenten in ons district betreft.
De toekomst van Wevelgem en Geraardsbergen zijn momenteel onzeker en de vacatures in Kortrijk, Knokke en
Ronse dienen nog ingevuld te worden. In Ieper is er anderzijds nu wel een proponent en op zondag 7 april zal dr.
Jannica De Prenter ingezegend worden en bevestigd als
predikant te Brugge.
De kleine en vacante gemeenten mogen evenwel niet losstaand behandeld worden, omdat ze zoals alle kerken deel uitmaken van een groter geheel. De groeiende regionale samenwerking in ons
district, zowel in de Denderstreek als in Zuid-West-Vlaanderen, wordt in de vernieuwde nationale
werkgroep Eigentijds Kerk-zijn zelf als voorbeeld genoemd voor het hele land. Dit betekent dat wij
als district opnieuw een voortrekkersrol spelen, zoals dat ook met de pioniers het geval is. In Aalst en
Oostende werken Tom Schepers en Andries Boekhout immers met succes aan een doorstart in een
vorm die aangepast is aan de lokale situatie.
Dat er in onze kerk een evolutie gaande is, valt niet te ontkennen. De uitdaging is juist om daar positief mee om te gaan en te zoeken naar nieuwe wegen. Dat ons district dat doet, blijkt ook uit ProFest,
de vernieuwde AKV, die op 30 mei doorgaat in onze stad. Dat wordt een ongezien feest, waarvoor
helpende handen nog steeds welkom zijn. Wie belangstelling heeft om die dag iets te doen, kan terecht bij ondergetekende.
Namens het districtsbestuur,
Rudy Liagre, secretaris
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Allerlei
Kamer gezocht
Mijn naam is Veronica Brunswijk uit Suriname. Ik ben
intussen al 4 maanden in België (Antwerpen). Ik ben
ingeschreven op Hogeschool Gent en studeer Mode
Technologie. Ik reis nu elke morgen af naar Gent om les
te volgen.
Ik ben intussen op zoek naar een onderdak in Gent,
waar ik kan blijven om te studeren. Ik ben er alleen en
heb geen familie in België. Ik heb alles achter gelaten in Suriname om een nieuwe uitdaging aan
te gaan. Bij deze benader ik u met het beleefd verzoek of de kerk of een kerklid een kamer heeft
om mij op te vangen tegen een lage vergoeding (voor de kamer). Indien mogelijk wil ik vanaf september 2019 naar Gent verhuizen. Ik verneem graag van u.
met vriendelijke groeten,
Veronica Brunswijk
Veronica_Brunswijk@hotmail.com
Bovenstaande e-mail kwam aan bij ds. Tihamér Buzogàny.
Wilt u een kamer verhuren, neem dan graag contact op met mevr. Brunswijk of via onze
predikant.

Simultaantolk Italiaans/Frans-Nederlands gezocht
Uit naam van een externe organisatie in het medialandschap is de Synodale Raad op zoek naar
een vertaler of simultaantolk die in staat is Franse, maar ook Italiaanse TV-uitzendingen naar het
Nederlands te vertalen.
Het is de bedoeling dat er ofwel door de VPKB iemand aangesteld wordt die kerkdiensten op
voorhand op papier vertaalt zodat deze vervolgens door een professional van de betrokken
omroep voorgelezen kan worden, ofwel dat er door de VPKB een simultaantolk Italiaans/FransNederlands wordt voorgesteld. De voorkeur gaat uit naar de laatste mogelijkheid.
Het gaat om een activiteit die drie maal per jaar tijdens een weekend plaatsvindt te Brussel. De
prestatie wordt bijzonder goed verloond.
Inlichtingen bij :
voorzitter ds. Steven H. Fuite : president@protestant.link of bij
vice-voorzitter ds. Jelle Brouwer: jhbrouwer@protestant.com
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Allerlei
Dagelijkse overdenking via Whatsapp

Onder de naam Eerst dit verzorgen de Evangelische Omroep en de IZB sinds kort
een dagelijkse bijbelpodcast (podcast = samentrekking van iPod en broadcast).
Elke werkdag krijgen abonnees ’s ochtends een zeven minuten durende podcast
in hun Whatsapp, met een bijbelgedeelte en een beknopte overdenking.
De bijbelpodcast is bedoeld voor mensen in het spitsuur van het leven, die willen groeien in
geloof en het volgen van Jezus. Onder andere de predikanten Dirk de Bree, Kees van Ekris,
Hanneke Ouwerkerk en Jan-Maarten Goedhart verzorgen de bijdragen.
Gratis aanmelden via eerstdit.nl
Getest en goed bevonden (Bea Baetens)

Conversatie van een ongeboren tweeling

In de buik van een moeder zitten twee baby’s.
Zegt de één tegen de ander: “Geloof jij in een leven na de geboorte?”
“Waarom vraag je dat? Natuurlijk!”, zegt de ander. “Er moet iets zijn na de
geboorte. Misschien zijn we hier wel om ons voor te bereiden op dat wat we
later zullen zijn.”
“Onzin”, zegt de één. “Er is geen leven na de geboorte. En hoe zou dat leven dan wel zijn?”
Zegt de ander: “Ik weet het niet, maar ik denk dat er meer licht zal zijn dan hier. Misschien
kunnen we daar wel lopen met onze benen en eten met onze monden. Misschien dat we meer
zintuigen hebben om dingen te begrijpen die we nu niet begrijpen.”
Zegt de één: “Maar dat is absurd. Lopen is onmogelijk. En eten met onze monden? Belachelijk!
De navelstreng zorgt voor de voeding.… Ik zeg je één ding: het leven na de geboorte is onmogelijk. De navelstreng is te kort.”
De ander staat erop. “Ik denk dat er iets is. En misschien zal het anders zijn dan dat we hier
gewoon zijn.”
“Onzin. En trouwens, als er nog leven is na de geboorte, waarom is er dan nooit iemand uit dat
leven teruggekeerd? De geboorte is het einde van het leven. Daarna is er niets dan duisternis,
stilte en vergetelheid.”
“Mmm, ik weet niet exact hoe het zal zijn na de geboorte, maar ik weet zeker dat we de mama
zullen zien en dat zij voor ons zal zorgen.
“Mama? Geloof jij in de mama? Ha ha! Als de mama bestaat, waar is ze nu dan?”
De ander antwoordt: “Ze is overal om ons heen. We zijn omringd door haar. We zijn van haar. In
haar leven we. Zonder haar zou en kan er geen leven zijn.”
Zegt de één: “Nou, ik zie haar niet en ik merk niks van haar, dus het is alleen maar logisch dat ze
niet bestaat.”
Waarop de ander zegt: “Soms, als je stil bent en echt luistert, kun je voelen hoe ze onze wereld
streelt… En kan je haar liefhebbende stem horen, die ons van boven roept. Weet je, ik denk dat
er ons een echt leven wacht en dat we hier zijn om ons daarop voor te bereiden….
(N.B. de oorspronkelijke bron van deze tekst is moeilijk traceerbaar; er zijn op het internet verschillende meningen hierover)
Ingezonden door Marleen Van Hoornyck
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Pastoraat
Wel en wee van de Brabantdamgemeente
Loslaten en ontvangen
Klinkt dat gemakkelijk gezegd? Ik denk dat wie
hierin gelooft, al heeft mogen ondervinden dat
er vaak toch hulp of een oplossing komt, soms
onverwachts? Dat we mogen hopen en vertrouwen en geloven dat het goed komt? Niet altijd in
de vorm die wij zelf zouden wensen, maar toch?

In onze ouder wordende gemeente krijgen wij
veel te maken met loslaten… Men verliest kracht
en mobiliteit. Men begint al eens wat te vergeten. Men verliest familie of vrienden, het wordt
leeg rondom ons. Men kan niet meer in zijn of
haar eigen stekje blijven, men zou beter niet
meer alleen wonen. Men kan beter geen auto
meer rijden….
Ook jongere mensen moeten soms loslaten… het
is zo druk, er wordt zoveel gevraagd, men kan
amper mee in de race van het dagelijkse leven
met een burn-out of andere ziekte tot gevolg.
Hoe moet dat verder? Waar kunnen we op hopen? We mogen altijd vertrouwen dat God ons
niet loslaat… Hij leert het ons: “Ik zeg jullie: maak
je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken
om in leven te blijven, en ook niet over de kleding
voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het
eten, en het lichaam niet meer dan de kleding?
Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet
en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader
voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels?
Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? En wat maak je je bezorgd
over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe
ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet…”
(Mattheus 6:25-26).
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Loslaten en ontvangen: enkele maanden geleden
kreeg Ko van Heest te horen dat de eigenaar van
het huurappartement in Wondelgem dat hij al
vele jaren bewoont, heeft beslist om dit appartement te verkopen. Met de hulp van zijn kinderen
heeft hij redelijk snel een oplossing gevonden:
op zaterdag 2 maart verhuist hij naar een pas gebouwde gelijkvloerse serviceflat aan de Blaisantvest. Voor de voorbereiding van die verhuis krijgt
hij heel veel hulp van zijn kinderen en familie. Hij
is daar heel dankbaar voor. Niettemin is dit voor
hem een stresserende tijd met heel wat aanpassingen. Hij zal opgelucht zijn als het allemaal achter de rug zal zijn en hij zijn draai zal gevonden
hebben op zijn nieuwe woonplek. Wij bidden jou
dat toe, Ko!
Loslaten en ontvangen: Nap en Thea Van Zuuren
moeten ook over afzienbare tijd uit hun huis…
Ook zij hebben zorgzame kinderen die volop naar
een oplossing aan het zoeken zijn. Geduld en vertrouwen gewenst!
Loslaten en ontvangen: Anna Van der Vennet
kon al een tijdje niet meer de kerkdienst bijwonen door ziekte. De longen blijven haar zwakke
punt en in de wintermaanden heb je het dan vlug
te pakken. Gelukkig mag ze rekenen op de hulp
van haar kinderen. Binnenkort wordt het weer
beter weer en dat zal haar zeker deugd doen.
Loslaten en ontvangen: Sara en Arnold De Jonge
moesten op een maand tijd van twee schoonzusters afscheid nemen. Dat is niet prettig, maar het
is goed om te zien hoe de jongere generatie dan
toch goed aan elkaar hangt en bezorgd is om de
overblijvende familie. Veel sterkte gewenst!

Pastoraat
Loslaten en ontvangen: voor Huguette Spatz toch
wel een serieuze opdracht de laatste tijd. Zij werd
nu op korte tijd een paar keer opgenomen in het
ziekenhuis en heeft blijvende ongemakken. Toch
is ze dankbaar met de bezoekjes die ze al mocht
krijgen en om de goede zorgen van de dokters en
haar thuishulp. We bidden dat je weer op kracht
mag komen, Huguette!
Loslaten en ontvangen: ook Alice Valentin en
Truus Martens-Bos werden kort gehospitaliseerd
maar zijn gelukkig terug thuis. Beterschap gewenst aan beiden en goede moed!
Loslaten en ontvangen: daar weten Etty en Wim
Bruyneel alles over… Het is heel fijn dat ze onlangs toch weer goed nieuws kregen over de geslaagde behandeling van Etty! We zijn daar ook
dankbaar voor en hopen jullie gauw terug te mogen begroeten in ons midden!
Loslaten en ontvangen: de jeugd heeft examens
afgelegd, zwoegend op de grote pakken leerstof.

Of je nu wel of niet beloond werd, het is een rijkdom dat jullie hier kunnen en mogen studeren,
en duurt het een paar maanden langer bij de een
dan bij de ander… volgende keer beter! We wensen jullie voor het 2de semester ook succes toe!
Loslaten en ontvangen: sommigen, die nu niet
bij naam genoemd worden, hebben het ook niet
altijd gemakkelijk, door ziekte of ongemak, door
het werk, door financiële problemen, door zorgen om de familie… Wij denken aan u en hopen
dat we kunnen helpen, door een luisterend oor,
een bezoekje, een praktische daad en door ons
gebed.
Lieve lezer, laat het weten als wij ook voor u iets
mogen of kunnen betekenen!
Ook in deze lijdenstijd mogen wij voor elkaar zorgen. Gods Zegen toegewenst,
Martine De Jonge

Activiteitenkalender
Vrijdag
01 maart
19:00 Wereldsgebedsdag St. Pieterskerk Gent
Zaterdag
09 maart
14:00 Boekbespreking: God is een vluchteling 		
					door David Dessin
Woensdag
13 maart
14:00 Seniorendans in Melac Zwijnaarde
				
19:00 Kerkenraad bij Francis Van De Walle
				19:30 Kunst en spiritualiteit
Zaterdag
15 maart
18:00 Kaas en wijnavond in de school Gaspard de Coligny
Zondag
17 maart
15:00 Zangdienst in de kerk met achteraf eten
Woensdag
20 maart
19:30 Kunst en spiritualiteit
Donderdag
21 maart
19:30 Avondcontact met prof. dr. Hans Nelis
Zondag
24 maart
10:00 Bijzondere collecte Doctors on Mission
Woensdag
27 maart
14:00 Seniorendans in Melac Zwijnaarde
Woensdag
27 maart
14:30 Bijbel aan huis in PCC
Vrijdag
29 maart
19:30 Bijbel aan huis bij An en Francis in De Pinte
Zondag
31 maart
16:00 Optreden van het koor Amaranthe in de kerk
Woensdag
03 april
19:00 Kerkenraad bij ds. Tihàmer Buzogàny
Zondag
07 april		
14:30 Inzegening dr. Jannica de Prenter
Zondag
14 april			
Kerkenraadsverkiezingen en gemeentevergadering
Donderdag
30 mei			ProFest
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Ter overdenking
Waar is onze thuis?
Lange tijd geloofden de Israëlieten dat God alleen tussen de muren van de kerk(en) te vinden
is. Zelfs de 12-jarige Jezus ging samen met zijn
vader, moeder en andere pelgrims naar de kerk
van Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren.
Als in het nieuwe verbond levende mensen weten wij dat God “helemaal niet in een tempel
woont die door mensen gemaakt is” (Hand. 7, 48
BGT) maar wel: waar twee of drie in Zijn naam
samen zijn, gaat God zijn domicilie aanvragen.
En toch kent elk kerkgebouw dat zijn deuren sluit
of herbestemd wordt zijn ellende (cf. Sint-Anna
kerk in Gent).
Home is where the heart is, postte iemand die in
het buitenland aan het werken is, nog niet zo lang
geleden op zijn Facebookpagina. Een nieuwsgierige volger stelt onmiddellijk de vraag: “waar ligt
dat voor jou? “Het antwoord staat erop, klonk
het antwoord, ik voel mij overal thuis.”
Dat het met Kerk en geloof niet goed gaat in Europa is al lang geen nieuws meer. Wij zijn met
weinigen tijdens de zondagse kerkdiensten en
tekenen die op meer wijzen, zijn voorlopig nog
verborgen. Ondertussen noemen steeds minder
mensen zich gelovig. Blijkbaar ligt het hart van
de massa niet meer in de Kerk en voelt zich daar
dus niet (meer) thuis. Maar hoe is het met God?
Waar is Zijn hart? Waar is Hij thuis?
“Dit is het huis van God en de poort van de hemel”- zei een vluchtende Jakob die zijn broer
Ezau bedrogen had en in Bethel de nacht doorbracht. In zijn droom zag hij een trap van de aarde naar de hemel waarop de engelen op en weer
gingen en hij hoorde ook de stem van God. Toen
hij ‘s morgens wakker werd, was hij verbaasd, dat
de Heer ook daar in Luz (later Bethel) aanwezig
kon zijn en kon niet anders dan vaststellen: “dit
is het huis van God en de poort naar de hemel”
(Gen. 28, 17 BGT)
Koning Salomo besloot om voor de Heer een
tempel te bouwen, een huis waar Hij kon wonen.
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In mijn vorige gemeente hier in België heb ik de
eerste keer over sluiting van kerken gehoord.
Mijn katholieke collega, die van dichtbij betrokken was bij het gebeuren, vertelde dat de sluiting van een kerk niet zo eenvoudig is als dat
lijkt. Mensen die de kerk al jaren niet bezoeken,
die niets (meer) met het geloof hebben, komen
ineens in opstand als ze te horen krijgen dat de
kerk in hun dorp dicht gaat. Waarom?
Dat Jezus ook in de synagogen voorging is ons
goed bekend, maar de meest spectaculaire dingen van zijn aardse carrière gebeuren buiten de
kerkmuren: tussen mensen die niet altijd naar
de kerk konden, mochten en of wilden gaan;
tussen de zondaars, armen en zieken heeft Jezus
de poort naar de hemel geopend tot groot ongenoegen van veel kerkmensen.
Buiten de kerkmuren, in een stoffige straat van
Jericho ontmoet hij ook het hoofd van de tollenaars, die rijk was en Zacheüs heette. Iemand
van de belastingsdienst was in die tijd ook niet
populair, maar gehaat als collaborateur met de
bezetters. Veel contact met mensen, behalve
zakelijk, heeft deze kleine man niet gehad en ik
durf te vermoeden dat de binnenkant van de synagoge ook onbekend was voor hem, maar toch
heeft hij iets gehoord over een eigenaardige
prediker die samen met zijn discipelen het land
rondliep. Wanneer Jezus naar zijn stad komt,

Ter overdenking
wordt hij nieuwsgierig. Zijn verlangen om Jezus
te zien, laat hem in een boom klimmen, want hij
was klein en “wilde wel eens zien wie Jezus was”
(Luc 19, 2 BGT).
De vraag die ik bij dit bekende verhaal altijd stel,
is of Zacheüs alleen Jezus wilde zien of hoopte
deze rijke man onbewust dat ook hij door Jezus
gezien zal worden? Volgens Lucas ontdekt Jezus de hoofdtollenaar tussen de bladeren van
de boom en zei tegen hem: “kom snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren”. (Luc. 19, 5
BGT) Verrast door deze woorden, maar toch blij
dat iemand ook hem wil zien, kwam Zacheüs
“meteen naar beneden” en “hij was blij dat Jezus
met hem mee naar huis ging”. (Luc. 19, 6 BGT)
Iemand die door de menigte bestempeld was als
een dief wordt ineens gastheer, een tafelgenoot
van Jezus. De mensen kloegen, maar Jezus gaat
toch met Zacheüs op pad omdat Hij weet dat ook
deze verachte tollenaar iets te bieden heeft, namelijk zichzelf.

Proficiat aan de jarigen
02 maart: Henny Van Kesteren
11 maart: Adriaan Van Bree
11 maart: Ingrid De Meyer
11 maart: Emilie Van den Boer
14 maart: Peter Van Damme
15 maart: Erika Görzel
19 maart: Maarten Jonckheere
20 maart: Anne-France lutke Schipholt
23 maart: Simonne Vereecken
24 maart: Huguette Spatz
30 maart: Ko Van Heest
31 maart: David Van den Hende
01 april: Marleen Van Hoornyck
03 april: Tihàmer Buzogàny
03 april: Dàvid Buzogàny

De nadere kennismaking gebeurt in het huis van
Zacheüs, daar waar het hart van hem lag, daar
waar de tollenaar, de zakenman, zichzelf mocht
en kon zijn. Ver van de argusogen van de Romeinen en van de beschuldigende woorden van de
Joden wordt Zacheüs bevrijd van zijn zonde. Wat
niemand heeft verwacht: het wonder is gebeurd.
De hoofdtollenaar belooft om de helft van zijn
bezit aan de armen te geven, maar ook om het
geld dat hij zich op een onjuiste manier heeft
toegeëigend, terug te geven.
Home is where the heart is schrijft heel passend
de in het buitenland werkende Facebookgebruiker. In het verhaal van Zacheüs vertelt onze Heer
dat Hij ook wil zijn daar waar wij thuis zijn.
Waar is onze huis? Waar zijn wij thuis?
Sommigen nergens, anderen overal.
Hij is overal!!!!
Ds. Tihamér Buzogàny

Sluitingsdata komende
Kerkbrieven
22.03.2019 voor de Kerkbrief van april
26.04.2019 voor de Kerkbrief van mei
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 februari voor…

03 februari:
		
		
10 februari:
17 februari:
24 februari:
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William en Julie Vanderbauwhede, wegens verhuis naar hun nieuwe
woonst;
Huguette Spatz ter bemoediging;
Mieke Thienpont als dank voor de kerststal-figuren;
Christiaan Buysse ter bemoediging;
Anna Van der Vennet ter bemoediging.

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

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Schaefer / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Aryna Tsytlianok
Marijke Schaefer / Aletta Rambaut

Woensdag 6 maart 							Begin 40-dagentijd
Zondag, 10 maart							Heilig Avondmaal
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			
Aryna Tsytlianok
Koffiedienst			
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
Zondag, 17 maart				
Opgelet 15:00 - Zangdienst met Dendermonde
Voorganger			
Ds. Peter Smits / Ds. Tihamér Buzogany
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes			
Kerkenwerk / ProJOP
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 24 maart
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogàny
Martine De Jonge / Micheline Morel
Kerkenwerk / Doctors on Mission
Martine De Jonge

Zondag, 31 maart							Opgelet - zomeruur!
Voorganger			
Ds. Kommer Groeneveld
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes			
Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)
Koffiedienst			
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
Zondag, 7 april
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Aryna Tsytlianok
Francis Van De Walle
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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.

Maart 2019
			
zo
3
Lucas 6: 27 - 38		
ma
4
Lucas 6: 39 - 49		
di
5
Lucas 7: 1 - 10		
wo
6
Psalm 53		
do
7
Lucas 7: 11 - 17		
vr
8
Lucas 7: 18 - 28		
za
9
Lucas 7: 29 - 35		
zo
10
Psalm 49		
ma
11
Jeremia 6: 1 - 15		
di
12
Jeremia 6: 16 - 30
wo
13
Psalm 127		
do
14
2 Timotheüs 1: 1 - 10
vr
15
2 Timotheüs 1: 11 - 18
za
16
2 Timotheüs 2: 1 - 13
zo
17
Psalm 52		
ma
18
Leviticus 1: 1 - 9		
di
19
Leviticus 1: 10 - 17
wo
20
Leviticus 2: 1 - 10
do
21
Leviticus 2: 11 - 16
vr
22
Leviticus 3: 1 - 5 V
za
23
Leviticus 3: 6 - 11
zo
24
Leviticus 3: 12 - 17
ma
25
2 Timotheüs 2: 14 - 26
di
26
2 Timotheüs 3: 1 - 9
wo
27
2 Timotheüs 3: 10 - 17
do
28
2 Timotheüs 4: 1 - 8
vr
29
2 Timotheüs 4: 9 - 22
za
30
Leviticus 4: 1 - 12
zo
31
Leviticus 4: 13 - 21

24 |

Christelijke assertiviteit
Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
Geloof, hoop en liefde
Atheïsme is dwaas
Opwekking
Vol verwachting
Kinderachtig
Wat is echte rijkdom?
Er is een weg terug
Let op de weg
Zonder de hulp van de HEER is alles zinloos
Volhouden
Heilzame woorden
Niet te vangen
Ontmaskering
Offerregels
Geurige gave?
Recept voor offers
Zout
et voor de HEER
Geef iets waardevols
Bloed-serieus
Houd de waarheid voor ogen
Zware dagen
Inspiratie
Waarheid en niets dan de waarheid
Concrete opdrachten
Schuld(on)bewust
Groepsverantwoordelijkheid

