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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)

Van de kerkenraad
We starten de kerkenraadsvergaderingen nu telkens met een half uurtje bezinning. Het kerkenraadslid bij wie de vergadering doorgaat, kiest
het onderwerp. Heel inspirerend!
De agendapunten gingen over de verkiezing, de
gemeentevergadering, de vastentijd, Witte donderdag en Pasen.
Pasen wordt een feestelijke kleurrijke dienst. Dan
nemen wij trouwens de groepsfoto voor ProFest.
Denkt u daaraan?
We kijken ook uit naar de verbroedering met
onze zusterkerk te Brugge op zondag 5 mei 2019.
Dan houden we geen dienst in onze kerk. Allen
erheen en het vervoer mag geen probleem zijn,
we hebben trouwens chauffeurs genoeg. Voor
het volledige programma zie verder in dit nummer.
Ondertussen genieten we na van de gezamenlijke Zangdienst van 17/03 met medewerking van
de protestantse gemeente Dendermonde. De
nieuwe liedbundel werd zingend in gebruik genomen.
Dank aan onze dominee en echtgenote Wilma
voor het organiseren en de heerlijke verzorgde
maaltijd achteraf.
Bekeek u al de nieuwe uitstraling van de Brabantdamkerk? Met dank aan Philippe Adams om het
spandoek, professioneel te plaatsen aan de voorgevel van het kerkgebouw.
Steeds meer bedrijven en organisaties zetten tijdens de examenperiode hun deuren open voor
blokkende studenten. Ook wij willen in juni in
onze kerk dit nieuw initiatief uitproberen.
En nu verder op weg naar Pasen, op weg naar
een nieuw begin vol vertrouwen.
Gezegend Paasfeest!
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Terugblik
Wereldgebedsdag 2019
Op vrijdagavond 1 maart troffen een zestal Brabantdammers elkaar met enkele andere christenen van verschillende denominaties in Gent in de sobere
en intieme Mariakapel onder de St. Pieterskerk voor de viering van de jaarlijks terugkerende Wereldgebedsdag. De organisatie is nog steeds in handen
van vrouwen, dit jaar uit Slovenië, één van de kleinste en jongste landen van
Europa.
De kapel met haar prachtige bakstenen gewelven leent zich uitstekend voor
deze intieme viering en zo konden wij met elkaar zingen, bidden en de getuigenissen horen van Sloveense vrouwen over hun land en hun geloofsbeleving.
Op het schilderij hiernaast ziet u dansende vrouwen in Sloveense klederdracht met op het bord in de nationale kleuren rood en wit de vruchten van
het land: Potica-gebak, druiven, honing en hun nationale bloem de anjer op het hart als symbool van
de liefde. Daaronder zien wij de armen en kwetsbaren van de wereld, die zich allemaal reppen naar
het feest van de Heer, die uitnodigt Kom – Want alles is klaar.
Ik werd gepakt door de liturgie en door de gedachte dat, ondanks we hier in Gent maar met een klein
aantal waren, we toch verbonden waren met duizenden christenen over de hele wereld die deze
dag dezelfde liturgie met dezelfde gebeden en dezelfde liederen uitspraken en zo de oecumenische
gedachte uitdroegen als een parelsnoer rond onze planeet.
Na afloop konden we nog napraten met een drankje en een overheerlijk stuk potica, cake met noten
en honing gebakken, volgens het Sloveense recept door Elvira Tausen die de organisatie van de Wereldgebedsdag al sinds jaren verzorgt, waarvoor onze oprechte dank.
Marijke Schaefer

Zangdienst
Op zondag 17 maart bleef de kerk ’s morgens gesloten want in de namiddag mochten wij een toffe delegatie van de VPKB-gemeente Dendermonde verwelkomen voor de geplande zangdienst!
De kerkenraad van de Brabantdam had immers
beslist dat het hoog tijd werd om kennis te maken met het nieuwe Liedboek (“Zingen en bidden
in huis en kerk”). Ondanks een beetje watervrees
moeten we immers mee zijn met de tijd en willen we vooruit kijken! Dus we waren erg blij met
de toegezegde medewerking en muzikale ondersteuning uit Dendermonde!
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De nadruk lag op, hoe kan het ook anders, muziek! Wel 15 keer mochten we zingen, bij het
aantal strofen geraakte ik de tel kwijt :)
Ds. Peter Smits was een uitstekend dirigent en
zijn krachtige stem nam ons vlot mee op de
nieuwe melodieën. Het is even wennen, ja, een
negrospiritual heeft toch een heel eigen ritme
maar de opwekkingsliederen zijn vrolijk en meeslepend en de (kinder)liederen van Hanna Lam
bleken een soms niet zo kinderlijke tekst te hebben maar waren best diepzinnig.
Dankzij de ondersteuning van piano, gitaar en

Terugblik
djembe werden de liederen vrolijk mee gezongen door de mooie groep aanwezigen. De gebeden, de Schriftlezing en de korte meditatie
maakten dat dit een zeer geslaagde, vrolijke en
zinvolle dienst was.
Na het kopje koffie togen we met een 45-tal mensen naar het PCC, waar ds. Buzogány en echtgenote een lekkere maaltijd hadden voorbereid en
waar genoten werd van een Roemeens gerecht
met een onuitspreekbare naam (gevulde koolbladeren) en een heerlijk stuk taart als afsluiter-

tje. De verbroedering met onze gasten was warm
en oprecht. We zongen dan ook “Voor alle goede
gaven Heer, zij U de dank en eer!”, een liedje uit
de oude doos, maar nog steeds actueel!
Voor wie deze zondag moest missen: laat je niet
afschrikken en kom mee vieren de komende zondagen, op weg naar Pasen, met enkele nieuwe
liederen die we samen zullen oefenen! Kom en
ga de uitdaging aan: bidden is tweemaal zingen,
hoe meer zielen, hoe meer vreugde: Zingt een
nieuw lied voor God de Here!
Martine De Jonge
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Terugblik

Kinderhoekje
Kinderweekend ProJOP : Opstaan Petrus!
5-7 april 2019

Kennen jullie Petrus? Petrus was de beste vriend van Jezus. Hij had van alles
meegemaakt met Jezus: van visser was hij visser van mensen geworden. Hij
was Jezus gevolgd. Hij was een haantje de voorste. Hij had gewandeld op
het water. En nog zo veel dingen meer….
Maar hij had Jezus ook verloochend.
Maar Jezus was opgestaan! Hij had het eerst niet geloofd, maar het met zijn
eigen ogen gezien.
Zouden jullie Petrus wel eens willen ontmoeten? Dat kan! Op het Kinderweekend van ProJOP komt hij bij ons langs om al je vragen te beantwoorden!
Schrijf je in voor het Kinderweekend van 5-7 april in de Hoge Rielen in Kasterlee, met Peter- een
Metergemeente de protestantse gemeente Turnhout. Maar daarvoor moet je wel op tijd opstaan om
erbij te zijn! Het wordt een niet te missen leuk weekend met spelletjes, knutselen en ravotten, maar
ook een weekend om veel te leren over de Bijbel en andere protestantse kinderen te ontmoeten!
Het weekend duurt van vrijdagavond 19:00 tot zondagmiddag 16:00 en kost 40 euro per kind.
Voor verdere informatie en inschrijvingen kun je ons per mail bereiken:
Kathleen Vermeulen
projopvpkb@gmail.com
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Jeugd
Wil jij een anders-dan-anders vakantie?
voorbereidingsweekend (12-14 april 2019)

En ben jij:
– christen;
– een echte teamplayer en tussen de 18 en 28 jaar;
– iemand die het leuk vindt om activiteiten te organiseren en niet bang om je handen uit de mouwen
te steken;
– iemand die het leuk vindt om te werken met mensen van verschillende leeftijden, flexibel en
superenthousiast?
Dan is de GWT op zoek naar jou! Eh… wie?
GWT staat voor Grote Witte Tent, een organisatie die al meer dan 55 jaar kerk- en recreatiewerk
organiseert in Luxemburg. Elk jaar zijn daar duizenden Nederlanders en Vlamingen op vakantie. Als
GWT-teamlid organiseer je samen met je team voor de campinggasten allerlei verschillende activiteiten zoals kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, droppings, kampvuur, sporttoernooien enz.
Dit doen we niet zonder reden. Door al onze activiteiten en jouw houding als teamlid heen willen we
iets van God laten zien.
“Bij de GWT heb ik heel veel lol gehad, maar ik ben er ook echt gegroeid. Toen ik voor het eerst meeging was ik nog vrij verlegen en hield ik mij op de achtergrond. Bij de GWT is dat echt veranderd en
ben ik zelfverzekerder geworden”. – Jan van Houwelingen (gaat dit jaar weer mee in team 1)
Wat bieden wij jou?
– Een te gekke ervaring van 2 weken teamwork in Dillingen (Luxemburg) en de mogelijkheid om
studiepunten te behalen voor sommige opleidingen (vraag dit na bij je opleiding!)
– Een interkerkelijke omgeving waarin je mensen uit diverse kerken ontmoet en een leerzame en
uitdagende tijd
– Een verplicht voorbereidingsweekend (12-14 april 2019) waarin je jouw team leert kennen, het
programma voorbereidt en getraind wordt voor het werk.
Meer info: www.grotewittetent.nl / facebook.com/grotewittetent / insta: @grotewittetent
Of mail Lianne van der Hek: teamleden@grotewittetent.nl of bel haar: +31 252-68 51 83
Belangrijke data:
Voorbereidingsweekend (in Nederland!): 12 t/m 14 april 2019
Team 1: 17 juli t/m 1 augustus 2019
Team 2: 31 juli t/m 13 augustus 2019
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Vooruitblik
Kunst en spiritualiteit
3 april 2019 om 19:30

De jaarlijkse lezingencyclus Denkend Geloven van KU Leuven gaat dit jaar over Kunst
en Spiritualiteit.
Over een conceptuele nagalm. Modernistische architecten en hun religieus
denken | prof. dr. Rajesh Heynickx
Het modernisme was niet leeg of homogeen en dus nooit zuiver en eenduidig. Het
was opgevuld met tegenstrijdigheden. Modernisten hielden van de stad, maar adoreerden ook het platteland. Ze bejubelden technologische innovaties en bepleitten
een open samenleving, maar konden ook in de ban van verleden geraken en zich
ontpoppen tot aanhangers van reactionaire politici. In al het wetenschappelijk onderzoek over deze dubbelzinnigheden is er relatief weinig aandacht besteed aan de
impact van traditionele religies op modernistische denkbeelden. Deze lezing brengt
daar verandering in. Er wordt aangetoond dat voor pionierende modernisten het
kanaliseren van de spanning tussen een moderne sensibiliteit en hun in opvoeding
of leefomgeving verankerde geloofsovertuiging een te nemen horde was. Naast een
breuk met oude religieuze opvattingen te bewerkstelligen, ondernamen ze ook pogingen om deze te integreren.
Rajesh Heynickx is hoogleraar in de Faculteit Architectuur van KU Leuven, op de
campus Sint-Lucas in Gent en Brussel.
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

Opening vernieuwd
Protestants Museum
13 april 2019 om 15:00

Het museum te Horebeke heeft het genoegen u uit te nodigen op de feestelijke
heropening van zijn vernieuwd en uitgebreid museum Abraham Hans.
Deze gaat door op zaterdag 13 april 2019 om 15:00 in de Nieuwe Kerk op de Geuzenhoek, Korsele 39 te Horebeke.
Programma Nieuwe Kerk
. Verwelkoming door ds. Simon van der Linden
. Burgemeester mevr. Cynthia Browaeys namens het Gemeentebestuur Horebeke
. Voorzitter van het museum Hendrik Blommaert schetst de geschiedenis van het
schoolgebouw
. Archivaris Arnold De Jonge bespreekt de doelstelling en de inrichting van het
museum
. Voorzitter van het Abraham Hansgenootschap Daniël Walraed schetst de
geschiedenis van het borstbeeld van Abraham Hans
Museum
Onthulling van het borstbeeld door de kleinkinderen van Abraham Hans
Opening van het museum
Oude Kerk
Receptie in de Oude Kerk, aangeboden door het Gemeentebestuur van Horebeke
en brouwerij Van Den Bossche
Om praktische redenen, gelieve uw aanwezigheid, samen met het aantal personen
te melden vóór 3 april 2019 aan hendrik.blommaert@gmail.com
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Vooruitblik
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.
Op zondag 7 april ontvangt u een bundeltje met het voorstel van het gemeenteverslag april 2018-maart 2019.
Op zondag 14 april hopen we dat jullie talrijk aanwezig zijn en samen met de
leden van de kerkenraad en van de bestuursraad kunnen nadenken, vragen
stellen over het wel en wee van onze gemeente.
Inschrijven: zie verder in dit nummer.
“Maak mij waakzaam God, wees een deel van mijn dagelijks leven”
Namens de kerkenraad, Rita Martens, voorzitter.

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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Voouitblik
Witte Donderdag
18 april om 19:00

Op Witte Donderdag zitten de discipelen nog samen met Jezus, maar de Meester
weet al dat het dit keer de laatste keer zal zijn. Het gezelschap nuttigt nog het
Pesachmaal, maar de stemming is niet meer zoals voorheen.
Tijdens het eten zegt Jezus: “Een van jullie zal mij uitleveren” en het verdriet tussen
de leerlingen wordt groot want niemand van hen kan zich voorstellen dat iemand
dat ooit zou doen. De Meester verraden! En toch, Jezus wordt verklikt door zijn leerling die hiervoor 30 zilverstukken kreeg, maar zijn leven verloor.
Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en
deelde het uit. Ook Judas kreeg een stuk.
Het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen willen we ook dit jaar in de
Brabantdamkerk vieren. Wij gaan samen brood eten en wijn drinken om gehoor te
geven aan wat Jezus tegen de discipelen zei: “doe dit telkens opnieuw, om mij te
gedenken”.
Samen met uw geliefden of alleen, bent u van harte welkom voor de Witte Donderdag-dienst om 19:00 in de kerk. Wij zetten op 18 april de traditie verder en gaan na
de dienst samen een eenvoudige broodmaaltijd nuttigen.
Wilt u uw aanwezigheid bevestigen? De organisatoren zullen dit op prijs stellen.
Voor inschrijvingen kunt u bij Rita Martens of Janny Geluk terecht.
ds. Tihamér Buzogàny

Bijzondere collecte

Vluchtelingenhuis Calais
21 april 2019

Vluchtelingenhuis Maria Skobtsova
De situatie in Nord-Pas-de-Calais
In het Noorden van Frankrijk leven naar schatting meer dan 1.500 vluchtelingen
op straat, in de bosjes rond de industrieterreinen en langs de autosnelwegen. Veel
van deze vluchtelingen proberen naar het Verenigde Koninkrijk te geraken omdat ze
geloven daar een betere kans tot asiel te hebben. Meer dan voordien bewegen veel
vluchtelingen zich tussen Calais, Duinkerke, Parijs en Brussel.
In Calais zijn er momenteel naar schatting 400 tot 600 vluchtelingen
De meeste vluchtelingen komen uit conflictgebieden of zijn op de vlucht voor dictatoriele regimes zoals Afghanistan, Eritrea, Iran, de Koerdische gebieden, Ethiopië,
Soedan en Syrië. In Calais zijn het merendeel (jonge) mannen 97 %. Onder andere
bij de Eritreeërs en de Afghanen heb je vaak ook niet-begeleide minderjarigen. In
Duinkerke heb je veel gezinnen met jonge kinderen.
Calais heeft nog steeds een repressief karakter tegenover de vluchtelingen
De politie/CRS moet elke vorm van setteling verhinderen. Tot driemaal per week
komt men elk kampje ontmantelen: slaapzakken, tenten, plasticzeilen om te schuilen… worden systematisch verwijderd en meegenomen. Ook persoonlijke rugzakken
en toebehoren belanden zo soms in de kiepwagens. Regelmatig klagen vluchtelingen en NGO’s over buitensporig politiegeweld. Noodzakelijke basisvoorzieningen
moesten door de NGO’s via de rechtbank worden afgedwongen.
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Vooruitblik
Toegang tot douches
Tijdens weekdagen zijn nu douches open, beperkt
tot zes minuten per persoon. Men moet een speciale
autobus nemen om bij de douches te komen. Begin
dit jaar had het stadsbestuur actief toegang tot de
douches van Caritas geblokkeerd door een container
voor de poort te plaatsen. Wekelijks voorziet ons huis
in extra douches en in het wassen van kleren van een
zestigtal vluchtelingen.
Toegang tot drinkwater
Mobiele units leveren water op verschillende plaatsen
in Calais, enkel gedurende de kantooruren.
Distributie van twee warme maaltijden per dag
De verschillende hulpverleningsorganisaties, waaronder ook wij, ondersteunen door in extra waterdistributie en voeding te voorzien.

Broeder Johannes
3de van links

Gezondheidsproblemen
Ziektes als TBC en schurft komen voor. Regelmatig moeten mensen worden gehospitaliseerd. Zieke vluchtelingen vinden vaak hun weg naar ons huis.
Juridisch advies
Er is nog steeds gebrekkige toegang tot degelijk juridische informatie om vluchtelingen te helpen bij het nemen van goed geïnformeerde beslissingen. De migratiewetgeving is complex, de rechtspraktijk is complex én in ieder land anders. Vluchtelingen hebben vaak geen idee wat te verwachten in het Verenigde Koninkrijk of
Frankrijk.
Broeder Johannes

Vluchtelingenhuis Maria Skobtsova
Een oecumenische huisgemeenschap waar vluchtelingen, vrijwilligers
en religieuzen samen leven, werken en bidden. Haar missie is om
gebedsvol aanwezig te zijn met en onder vluchtelingen.
De gemeenschap tracht pastoraal present te zijn, biedt begeleiding
aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en noodopvang voor
kwetsbaren.
Gegevens:
170, rue Anatole France 62100 Calais - Frankrijk
www.mariaskobtsova.org
Email: mariaskobtsova@gmail.com
Mobiel: 00 33 6 68 043 328
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Vooruitblik
Bijbel aan huis

24 en 26 april 2019
Ook deze maand komen wij samen rondom de Bijbel.
Op 24 april in het PCC en twee dagen later op 26 april bij Francis en Ann in De Pinte.
De beginuren zijn niet veranderd, woensdag beginnen we om 14:30 en op vrijdag
om 19:30. Wij zullen stilstaan bij de gebeurtenissen die gelijk na Pasen gebeurd zijn.
Ook nieuwe mensen zijn van harte welkom bij deze samenkomsten.
Ds. Tihamér Buzogàny

Archeologische
Collecties Gents
Universiteitsmuseum

Opgelet: Avondcontact gaat niet door!
Deze laatste activiteit van Avondcontact, oorspronkelijk gepland voor 25 april 2019
om 19:30 met een bezoek aan de Universitaire collectie in het Pand gaat NIET DOOR!
De geplande verhuis van de collectie naar een centraal museum aan de Ledeganck is
immers vervroegd, waardoor onze activiteit niet kan doorgaan.
Mocht u mensen kennen die hierin interesse hadden, mogen we dan vragen hen in
te lichten over het gewijzigde programma.
Aletta Rambaut

Forensisch
Psychiatrisch Centrum
Informatievergadering
Dag van de bezoeker
25 april 2019
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Op 4 mei en 22 juni zal er weer een Dag van de Bezoeker zijn. Een keer bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Wondelgem voor de ingang en de andere aan de
gevangenispoort bij de Nieuwe Wandeling.
Zoals u weet proberen we op deze manier de bezoekers, vrienden en familie te bemoedigen met een kopje koffie, een babbel en een presentje. We werken in shiften
van ongeveer 2 uur.
Wilt u hier aan meedoen, houdt u dan ook donderdagavond 25 april vrij. Op die
avond geven we immers informatie over wat u mag verwachten, waar u zich aan
dient te houden. We zullen deze avond ook meer vertellen over het Forensisch Psychiatrische Centrum en welke initiatieven er vanuit het JWW/CAW vanuit de gevangenis van Gent worden ondernomen om het contact met de familie te verbeteren.
Ook als u dus al meerdere keren meegedaan hebt, hoort u hopelijk ook weer nieuwe
informatie.
Heeft u interesse, geef u dan op bij ondergetekende:
Eefje van der Linden - eef.van.der.linden@telenet.be

Vooruitblik
Voorjaarsconcert

27 april 2019 om 17:30
Als aanloop naar Cydonia Barocca 2019 biedt Florian Heyerick op zaterdag 27 april
in de protestantse Brabantdamkerk gratis een voorjaarsconcert Bach, Florian &
friends aan met intieme kamermuziek van de Bachfamilie en tijdgenoten.
Ter herinnering: Cydonia Barocca is aan de 3de editie toe. In de Gentse binnenstad
kun je dit jaar van 7 tot 10 juni genieten van een warm, gezellig en bijzonder barokfestival, vol muziek van de drie grootmeesters uit de Duitse barok: Bach, Telemann
en Graupner. In 2019 stelt Florian Heyerick de beste spelers voor op trompet en
pauk: het wordt feestelijk.

Koorlink
Utopia - Brueghel

Koorconcerten die je niet wil missen

28 april 2019 om 16:00

Met muziek van Clemens non Papa, Lassus, Créguillon en Gombert schildert het
ensemble een sfeervol portret dat de verschillende lagen van Brueghels karakter
tot leven brengt. Utopia inspireerde zich op De Triomf van de Dood, Dulle Griet, De
Toren van Babel, Boerenbruiloft en het Gerecht tussen Carnaval en Vasten.
Volkse gezangen - soms wat schunnig - klinken in contrast met religieuze en devote liederen. Utopia brengt met Brueghel een gevarieerde bloemlezing muziek uit
Brueghels tijd. Om van te snoepen.
Reservatie: www. koorlink.be of 09/236.52.72

Gran Partita, Klarinettenkwintet, Hobokwartet, rara….

Mozart natuurlijk! Onmogelijk op 1 avond te brengen. We maken er dan maar 2
avonden van. De Protestantse Kerk Gent-Centrum opent hiervoor haar deuren op
vrijdagavond 3 mei en zaterdagavond 4 mei, telkens om 20:00.

Mozart natuurlijk!
3 en 4 mei 2019
telkens om 20:00

Vrijdag 3 mei
De Gran Partita KV 361, hoogst waarschijnlijk daterend uit 1781 werd geschreven
voor 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 bassethoorns, 2 fagotten, 4 hoorns en contrabas.
Deze serenade bestaat uit 7 volgende delen: 1. Largo. Molto Allergro/ 2. Menuetto/
3. Adagio/ 4. Menuetto. Allegretto/ 5. Romance. Adagio/ 6. Tema con variazioni/ 7.
Finale. Molto Allegro
In de film Amadeus uit 1984 is de eerste ontmoeting van Antonio Salieri met Mozart
tijdens een uitvoering van dit werk. Salieri was tot dan toe niet onder de indruk
van Mozarts onbeschofte gedrag, maar als hij naar de muziek op de partituur kijkt
beschrijft hij de schoonheid van de inzet van de solohobo in het derde deel, gevolgd
door die van de klarinet. Hij zei erbij: “This was no composition by a performing
monkey. This was a music I'd never heard. Filled with such longing, such unfulfillable
longing. It seemed to me that I was hearing the voice of God.” Het is op dit punt dat
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Vooruitblik
Salieri zich voor het eerst afvraagt hoe God een ordinaire
man als Mozart kon kiezen om zijn stem te zijn, wat het
hoofdthema van de film wordt.
Zaterdag 4 mei
Klarinetkwintet KV 581
Toen Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) zijn Klarinetkwintet schreef, zag zijn leven er allesbehalve rooskleurig
uit. Mozart werd gekweld door ziekte en armoede en voor
het grote publiek leek hij niet meer te bestaan. Toch zijn
veel van zijn beste werken juist in deze tijd ontstaan.
Het Klarinetkwintet in A majeur KV 581, dat bestaat uit klarinet, twee violen, altviool en cello, schreef Mozart in 1789
voor de meester-klarinettist Anton Stadler, dezelfde klarinettist waar hij zijn beroemde Klarinetconcert in A KV 622
voor schreef. Het Klarinetkwintet is de geschiedenis ingegaan als een van de meest geliefde stukken kamermuziek. Eerder, in 1786 schreef
Mozart een Trio voor klarinet, piano en altviool KV 498, ook wel genoemd het Kegelstatt Trio (Mozart deed zijn inspiratie op tijdens een partijtje kegelen.)
Na zich jarenlang als freelancer op de been te hebben gehouden, werd Mozart in
1787 benoemd tot keizerlijk hof componist in Wenen. Ondanks de status die bij
deze functie hoorde, ging Mozart er financieel en artistiek nauwelijks op vooruit.
Met het geld dat hij als hof componist verdiende, kon hij amper zijn huur betalen,
en veel meer dan het schrijven van menuetten en andere dansen voor de hofbals
werd er niet van hem verlangd. Vanwege zijn nijpende financiële situatie was Mozart gedwongen in 1788 te verhuizen vanuit het centrum van Wenen nabij de Stephansdom naar een van de buitenwijken. Enkele weken later overleed zijn dochtertje
Theresia.
Maar ondanks deze tegenslagen, liet Mozarts inspiratie hem niet in de steek. In een
tijdsbestek van amper zes weken componeerde hij zijn drie laatste symfonieën met
KV nummers 543, 550 en 551 (Jupiter). In zijn sterfjaar 1791 schreef hij zowel het
ontroerende Klarinetconcert in A KV 622 als zijn laatste meesterwerk het Requiem
KV 626
Hobokwartet KV 370
Dit kwartet voor hobo, viool, altviool en cello schreef Mozart in 1781 voor de grote
hobovirtuoos, solist in het Münchener Orchester, Friedrich Ramm. Mozart bezocht
toen in München Karl Theodor die bij hem de opera Idomeneo besteld had voor het
vieren van carnaval. Dit werk is een als een soort concerto voor hobo met strijkers.
Het vraagt uiterst veel aan de hoboïst en is kamermuziek van het zuiverste gehalte.
Mozart vroeg aan de hoboïst toen zelfs een bijna niet speelbare fa boven de lijntjes.
Vandaag spelen hoboïsten op moderne instrumenten die alles aankunnen maar ook
voor deze fa hebben ze echt een goed rietje, een knap stel longen en een grote portie geluk nodig.
Voor deze tweedaagse komen uit de klas van Patrick Beuckels (Conservatorium
Gent) zowaar 18 studenten optreden, blazers en strijkers.
Patrick Beuckels
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Vooruitblik
Op zondag 5 mei gaan we op uitstap naar Brugge. Het wordt een ontmoeting in verbondenheid met onze zusterkerk in Brugge waar ds. Jannica de Prenter predikante
is.
Programma
10:00 Gezamenlijke Avondmaalsdienst
11:15 Koffie, thee na de dienst
12:00 Broodjesmaaltijd
13:00 Spreekbeurt door mevr. Dany Constant – Protestanten in Brugge
13:45 Wandeling door Brugge o.l.v. Jan van Groenigen
15:00 Afsluiting met koffie, thee, gebak in ’t Keerske
16:00 Einde

Verbroederingsdienst
met de gemeente
Brugge

5 mei 2019 om 10:00

Gemeenteleden die niet goed te been zijn, kunnen tijdens de wandeling in ’t Keerske
blijven.
Het centrale thema van de dienst is verbondenheid in Christus. Ds. Buzogany preekt
over Joh 17: 9-23 (hoogpriesterlijk gebed, waar Jezus bidt voor zijn leerlingen). Ds.
Jannica de Prenter zal preken over Deut. 6:4-9 (Shema Israël – de Ene God).
De lezingen gebeuren door een kerkenraadslid uit Gent zowel als uit Brugge.

Inschrijven 14/4 - Inschrijven 18/4 Inschrijven 21/4 - Inschrijven 5/5
JA! U leest het goed. Er staat heel wat op de agenda en voor vier activiteiten kunt u zich graag
inschrijven want telkens hoort er een maaltijd bij.
Op 14 april krijgen we na de verkiezingen voor de kerkenraad, de gemeentevergadering.
Deze wordt onderbroken met een broodmaaltijd. U komt toch ook?
Op 18 april vieren we in de kerk Witte Donderdag en houden we samen met een sobere
maaltijd het Heilig Avondmaal om 19:00.
Paaszondag op 21 april: feest van de opstanding van de Heer. We starten de dag met een
Paasontbijt. We komen samen om 8:30 in de kerk. Onze huiskok Philippe Adams zal ons weer
verrassen. Daarna hebben we de feestelijke Paasdienst.
En tenslotte op zondag 5 mei gaan we op uitstap naar Brugge. Het wordt een ontmoeting
in verbondenheid met onze zusterkerk in Brugge waar dr. Jannica de Prenter predikante is. Het
programma ziet u hierboven. Voor vervoer kan zeker gezorgd worden.

INSCHRIJVEN...
kan bij Rita Martens of bij Janny Geluk...
Wie eerst ?
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Allerlei
Wie zijn wonden omarmt, verwelkomt zijn wijsheid.
In Japan bestaat er een bijzondere kunst: kintsugi.
Wanneer een kopje uit elkaar valt, lijm je het niet zo perfect mogelijk aan elkaar.
Nee, je beschildert de breuklijnen met een gouden glans.
Het mooiste kopje laat die gouden gloed zien.
Leven is proberen.
En dus ook vallen. Telkens als je valt, komt er een litteken bij.
Soms een schaafwonden, soms een breuk.
Als je er iets van hebt geleerd, verdient je val een lijntje goud.
In jouw wonden schuilt jouw unieke kracht.
Jouw wonden vertellen jouw levensverhaal.
Omarm jezelf helemaal.
Want wie zijn wonden omarmt,
Verwelkomt zijn wijsheid.
(Bond zonder Naam) ingezonden door Rita Martens

Op weg naar Pasen

Gezinsdagboek voor de Stille week

Met Op weg naar Pasen kun je in de Stille
Week samen met je gezin het verhaal van
Pasen lezen. Het boekje helpt om in de
drukte van alledag een moment te creëren
waar bezinning, gesprek en verwerking
samenkomen.
Te bestellen bij
www.shop.bijbelgenootschap.nl
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‘Protestanten in Gent’ op
facebook!

Aanwezigheid op de sociale media is de laatste tijd een echte noodzaak. Willen we onze
activiteiten buiten onze eigen gemeente kenbaar maken dan kunnen we niet anders dan
op Facebook, Intagram, Snapshat, enz. aanwezig zijn. Een eigen facebookpagina hadden
we al maar sinds enkele weken hebben de
verschillende protestantse gemeenschappen
zich op de sociale media verenigd onder de
noemer Protestanten in Gent. Bedoeling is om
eigen initiatieven van de Anglicaanse, de zustergemeente Rabot en onze eigen kerk onder
één noemer in het Gentse en ver daarbuiten
aan te kondigen.
Wilt u er iets op kwijt dat mogelijk aan onze
aandacht ontsnapte, neem dan gerust contact
op één van de beheerders, nl. ondergetekende. De pagina is terug te vinden op onderstaande link:
https://www.facebook.com/protestantsgent/
Aletta Rambaut

Nieuws uit de Gaspard

Verbouwingen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
die op school werd gehouden op 28 februari, werden de plannen uitgebreid
besproken. Op de tekening hiernaast
vindt u de plannen met de geraamde
kostprijzen per bouw onderdeel. Zo kunt
u zich een beter beeld vormen van wat er
in de nabije toekomst staat te gebeuren
op school!
Ondertussen heeft het schoolbestuur
begin maart het architectenbureau
Vens-Van Belle de opdracht gegeven om
de bouwaanvraag voor te bereiden. Zo
weten we of de plannen aan de stedenbouwkundige vereisten voldoen of er eventueel nog wat gewijzigd dient te worden. Maar we hebben goede hoop op een snelle procedure omdat we tijdens
verschillende overlegmomenten die we in de afgelopen paar jaren hadden met de stedelijke dienst
stedenbouw, monumentenzorg en brandweer reeds hints kregen. Hiermee konden de architecten al
rekening houden om tot een aanvaardbaar plan te komen.
De fondsen nodig voor deze eerste grote stap werden verzameld dankzij enkele geldschieters die een
bepaald bedrag voorschoten. De spaarvarkentjes waarvan in de vorige kerkbrieven al sprake, hebben
gevuld al hun weg terug naar school gevonden. Dank aan de velen die hieraan meewerken! Er zijn
nog steeds lege varkentjes voorhanden, dus bij deze kunt er nog steeds ééntje adopteren! De weg
naar grotere sponsoren werd in de afgelopen tijd ook reeds voorbereid. In de komende tijd zullen we
dit concretiseren en u vanzelfsprekend op de hoogte houden! Het muzikaal optreden van Il Gardellino in de Brabantdamgemeente op 21 februari ll. bracht een mooi bedrag van € 600 op. Ook hiervoor
zijn we weer erg dankbaar. Andere kerken plannen ook info-momenten over de bouwplannen waarop geld zal ingezameld worden voor dit grote en veelbelovende bouwproject.
De Kaas- en wijnavond was weer een groot succes. Vele sympathisanten konden genieten van een
grote kaasschotel, beenhesp, met een mooi selectie groenten en fruit en noten en een goede sfeer.
De plaatjes in de disco werden gedraaid door meester Christophe uit de derde kleuterklas. Een voltreffer! We kijken hoopvol naar de toekomst en weten ons gedragen en gesteund door de Hemelse
Vader.
Meer info: www.mijnschool.be
Aletta Rambaut
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Pastoraat
Wel en wee van de Brabantdamgemeente
Als u deze kerkbrief
onder ogen krijgt,
komt het begin van
de Stille Week al bijna inzicht, een week
waarin wij meer dan
anders stilstaan bij
hetgeen Jezus Christus heeft moeten
doorstaan om ons
door zijn lijden en
sterven hoop op bevrijding en nieuw leven te
schenken.

vaak in de schaduw en weinigen vragen hoe zij
het stellen en waar zij telkens opnieuw de energie vandaan halen om het vol te houden, soms
tot het bittere einde toe. Zij vragen er niet naar
om in de schijnwerpers te staan, integendeel, zij
doen dit uit liefde en mededogen, omdat het op
hun weg komt of uit roeping. Daarom is het wel
eens goed juist ons gebed en onze waardering
voor hen allen uit te spreken in deze week van
inkeer met zicht op Pasen en het begin van nieuwe hoop en leven.

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van
het wel en wee van onze gemeenteleden en ook
deze maand is er weer van alles gebeurd. Goede
en minder goede berichten kwamen ons ter ore
en zoals altijd drukt bij sommigen de eenzaamheid en het haperen van de gezondheid, zijn er
operaties nodig en maken we ons zorgen hoe het
verder moet, omdat het moeilijk is de passende
job te vinden of omdat de studie tegenvalt en de
twijfels toeslaan. Genezing blijft soms wat haperen en revalideren is geen pretje. Niet iedereen
stelt het op prijs om deze zorgen met de lezers
van de Kerkbrief te delen en houdt dit liever voor
eigen kring. Wij hebben daar alle begrip voor en
houden daar altijd zoveel mogelijk rekening mee,
maar meeleven doen we wel, dus voor allen veel
goede moed, wijsheid en geduld.

Ko van Heest is verhuisd ondertussen en
is heel happy in zijn gloednieuwe omgeving waar
de laatste hand nog aan gelegd wordt om zijn
medebewoners welkom te heten. Bij mooi weer
geniet Ko al van zijn terrasje en hij kijkt ernaar uit
wanneer de eerste planten en struiken de tuin
zullen vullen.

Deze keer wilde ik daarom eens de schijnwerper
richten op de zorgenden, de partners van onze
langdurig zieken en ouderen en allen die dagelijks met hun beperkingen worden geconfronteerd en afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Die kring van helpers is natuurlijk veel groter
dan de partner alleen, ook de kinderen, ouders,
vrijwilligers, de huisartsen en alle andere zorgverleners thuis, in het ziekenhuis of zorgcentrum,
kortom al die mensen die op de achtergrond ervoor zorgen dat zieken en hulpbehoevenden
niet aan hun lot worden overgelaten. Zij werken
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Om te eindigen nog twee fijne berichten :

De lammertijd op de Buckwalhoeve zit
er weer op voor dit jaar. Cees en Marleen van
Leeuwen met hun ploeg kijken terug op een
drukke tijd waarin nieuw leven zijn intree deed
en de jonge geitjes hun eerste stapjes in de wereld zetten. Een teken van het nieuwe begin waar
wij ons allemaal over mogen verheugen.
Ik denk aan dat vrolijke lied van Hannah Lam dat
de kinderen van de zondagschool vroeger met
Pasen in de dienst voor ons zongen: ‘t Is Pasen
Jezus is opgestaan, ‘t Is tijd om samen op weg te
gaan…
Bent u klaar om met ons mee te gaan? U bent
van harte welkom.
Een gezegende Paastijd!
Marijke Schaefer

Faculteit

Vacature
De Faculteit voor Protestantse Theologie & Religiestudies te Brussel verzorgt onderwijs en onderzoek
op universitair-wetenschappelijk niveau. De opleidingen zijn in het Nederlands en deels in Engels.
Vanaf 2018-2019 zet de FPTR sterk in op de integratie van digitaal onderwijs.
Voor het vakgebied
PRAKTISCHE THEOLOGIE
zoeken we een
HOOGLERAAR (m/v)
Van de Praktisch Theoloog verwachten we dat hij:
- onderzoek doet naar actuele praktisch theologische vormen
- onderwijs verschaft in een aantal deelgebieden van de Praktische Theologie, zoals pastorale
theologie en homiletiek;
- als contactpersoon tussen de FPTR en de Protestantse Kerk(en) in België (VPKB) gemeentestages
met preekvoorbereiding organiseert, pastorale gesprekken begeleidt, enz.;
- actief deelneemt aan de digitalisering van het aanbod door het aanleveren en opvolgen van
modules en het begeleiden van studenten via Moodle.
- vlot communiceert in het Nederlands en het Engels.
Kwalificaties:
- doctor in de Theologie, gespecialiseerd in een deelgebied van de Praktische Theologie
- minstens twee academische boeken (peer reviewed) of een vergelijkbare verzameling van
wetenschappelijke artikelen hebben gepubliceerd is een voordeel.
Een profielschets met nadere omschrijving van de bekwaamheden en verwachtingen is beschikbaar
voor geïnteresseerde kandidaten.
Reageren voor 15 mei 2019 op het adres van de decaan met CV,
publicatie/belangstellingslijst + motivatiebrief:
johan.temmerman@protestafac.ac.be

Faculteit voor Protestantse Theologie & Religiestudies
Bollandistenstraat 40 - 1040 Brussel
www.fptr.be
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Ter overdenking
Wees niet bang… Hij is niet hier, hij is immers opgestaan
(Mattheüs 28)

Het verhaal over paasklokken laat ons zien
hoe inventief onze katholieke broeders en
zusters waren toen ze
aan kinderen moesten
uitleggen waarom de
klokken tussen Witte
donderdag en Stille Zaterdag niet luiden. De
klokken zijn naar Rome
gegaan om eitjes te halen en komen pas tijdens
de Paasnacht terug met een volle lading chocolaatjes.
In onze dagen mogen de klokken de lange reis
naar Rome niet meer ondernemen. De hazen
hebben hun taak overgenomen wat een hoopvolle zaak is, vooral voor de mensen die geen
klokken in hun kerktoren hebben. Ze lopen tegenwoordig ook niet meer het risico om zonder
chocolade-eitjes te blijven.
Als protestanten weten we dat de paashaas niets
te maken heeft met Pasen maar toch hopen we
dat hij elders, ook voor ons een aantal van deze
lekkernij heeft verstopt.
Op de eerste dag van de week, toen ontdekt
werd dat het graf van Jezus leeg was, moest de
overheid van toen het een en ander uitleggen
aan een geïnteresseerde menigte. De meest
plausibele verklaring was, dat Zijn leerlingen
Hem ’s nachts hadden gestolen terwijl de wachters sliepen. Sommigen van de mensen waren
met deze uitleg tevreden en gingen naar huis
alsof er niets gebeurd was, maar de vrouwen die
met hun eigen ogen het lege graf zagen en de
engel hoorden spreken, verkondigden een ander
verhaal: Hij is opgestaan, Hij leeft!
Niet veel later vertellen ook de discipelen over
het wonder dat in Jeruzalem gebeurd is. Het was
niet makkelijk voor hen om te geloven wat er ge20 |

beurde, maar ze hebben Hem ontmoet, ze hebben Hem gezien en gesproken en wat je met je
eigen ogen ziet, valt moeilijk te ontkennen. Langzaam begint ook bij hen door te dringen dat het
verhaal van de vrouwen wel waar is: Hij is opgestaan, Hij leeft. Zoals zij hebben de volgende generaties aan elkaar en aan anderen doorgegeven
dat met Pasen het leven terug zin krijgt, omdat
de Heer werkelijk opgestaan is.
De vraag die vandaag gesteld moet worden: welk
verhaal geloven wij? Het verhaal van de overheid of het verhaal van de vrouwen? Als Hij nog
steeds dood is dan zitten wij met een probleem
want als Christus niet opgestaan is, dan is alles
wat wij vertellen, onzin. Dan is ook het hele geloof zinloos. En dan is er geen enkele hoop meer
voor de christenen… Maar, zegt Paulus: “Christus
is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste
van de gestorvenen.” (1 Kor. 15, 20)
In de laatste zin van het Mattheüs-evangelie
wordt ons helder wat de bedoeling van de Opgestane was. Hij wilde niet alleen duidelijk maken
aan zijn leerlingen dat Hij leeft, maar ook dat Hij
met hen leeft: “ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld” (Mt. 28, 20)
De discipelen beseften toen en daar dat Immanuel niet alleen een Kerstbelofte is, maar ook de
werkelijkheid van Pasen. Hun rouw verandert in
blijdschap want ze wisten weer: God is met ons.
De opstanding van Christus kan ons van grafstemming naar gloriemoment brengen, als ook
bij ons doordringt dat Hij is opgestaan en dat Hij
leeft.
Ds. Tihamér Buzogàny

Varia
Activiteitenkalender
Woensdag
03 april
19:00
				19:30
Zondag
07 april		
14:30
Zaterdag
13 april		
15:00
Zondag
14 april			
Donderdag
18 april		
19:00
Woensdag
24 april		
14:30
Vrijdag		
26 april		
19:30
Zaterdag
27 april		
17:30
Zondag
28 april		
16:00
Vrijdag
03 mei		
20:00
Zaterdag
04 mei		
20:00
Zondag
05 mei		
10:00
Donderdag
30 mei		
09:30

Kerkenraad bij ds. Tihamér Buzogàny
Kunst en spiritualiteit
Inzegening dr. Jannica de Prenter
Heropening Abraham-Hans-Museum
Kerkenraadsverkiezingen en gemeentevergadering
Witte Donderdag
Bijbel aan Huis - PCC
Bijbel aan Huis - De Pinte
Voorjaarsconcert Bach, Florian & friends
Koorlink - Utopia
1ste Concert Mozart natuurlijk!
2de Concert Mozart natuurlijk!
Verbroederingsdienst te Brugge
ProFest

Sluitingsdata komende
Kerkbrieven
Proficiat aan de jarigen
01 april: Marleen Van Hoornyck
03 april: Tihamér Buzogàny
03 april: David Buzogàny
06 april: Sarah Bettens
12 april: Anthony Decaestecker
14 april: Gustaaf Baetens
17 april: Christiaan Buysse
26 april: Laurette Calliauw
05 mei: An Van der Haeghen

26.04.2019 voor de Kerkbrief van mei
24.05.2019 voor de Kerkbrief van juni
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
Zeg het met bloemen…
Iedere zondag worden er bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel staan
en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden.
In de maand maart waren de bloemen bestemd voor:

03:
10:
17:
24:
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Ko Van Heest voor zijn nieuwe woning
Pascal en Ingrid met de groeten van de gemeente
ds. Peter Smits als dank voor de zangdienst
Agnes en Marcel Bundervoet ter bemoediging

Dienstenrooster
Zondag, 7 april
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

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

Zondag, 14 april						
Verkiezingen + gemeentevergadering
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes			
Kerkenwerk / ProFest
Organist(e)			
Aletta Rambaut
Koffiedienst			
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
Donderdag, 18 april					
Witte Donderdag / Heilig Avondmaal
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Martine De Jonge / Micheline Morel
Collectes			geen
Organiste
Zondag, 21 april						
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes			Vluchtelingenwerk Calais
Organist(e)			
Arina Tsytlianok
Koffiedienst			
Francis Van De Walle + Janny Geluk

Pasen / Foto voor ProFest

Zondag, 28 april
Voorganger			Els Maassen
Kerkenraadsleden van dienst
Martine De Jonge / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			
Ko van Heest
Koffiedienst			Rita Martens
Zondag, 5 mei			
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Koffiedienst

Geen dienst in Brabantdamkerk - Verbroedering met Brugge
Dr. Jannica de Prenter / Ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Micheline Morel
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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
31
Leviticus 4: 13 - 21
			
April 2019
ma
1
Leviticus 4: 22 - 26
di
2
Leviticus 4: 27 - 35
wo
3
Leviticus 5: 1 - 13
do
4
Leviticus 5: 14 - 26
vr
5
Leviticus 6: 1 - 6		
za
6
Leviticus 6: 7 - 11
zo
7
Psalm 59		
ma
8
Hosea 1: 1 - 9		
di
9
Hosea 2: 1 - 9		
wo
10
Hosea 2: 10 - 25		
do
11
Hosea 3: 1 - 5		
vr
12
Hosea 4: 1 - 11		
za
13
Hosea 4: 12 - 19		
zo
14
Lucas19: 29 - 48		
ma
15
Hosea 5: 1 - 7		
di
16
Hosea 5: 8 - 15		
wo
17
Lucas 22: 1 - 13		
do
18
Lucas 22: 14 - 65		
vr
19
Lucas 22: 66 - 23: 56
za
20
Hosea 6: 1 - 3		
zo
21
Lucas 24: 1 - 12		
ma
22
Lucas 24: 13 - 35		
di
23
Lucas 24: 36 - 53		
wo
24
Psalm 56		
do
25
Leviticus 6: 12 - 16
vr
26
Leviticus 6: 17 - 23
za
27
Psalm 61		
zo
28
Leviticus 7: 1 - 10
ma
29
Leviticus 7: 11 - 27
di
30
Leviticus 7: 28 - 38
			
Mei 2019
wo
1
Psalm 144		
do
2
Hooglied 1: 1 - 7		
vr
3
Hooglied 1: 8 - 17
za
4
Hooglied 2: 1 - 7		
zo
5
Hooglied 2: 8 - 15
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Groepsverantwoordelijkheid
Leiders staan niet boven de wet
Vergeving is niet goedkoop
Wegkijken is strafbaar
Boetebeleid
Het vuur blijft branden
Voedsel voor priesters
Gebed om bevrijding
Getrouwd met een ontrouwe
De HEER is trouw, ondanks ontrouw
Gekrenkte liefde
Voorbeeldig
Al die ellende is geen toeval …
Van kwaad tot erger
Benedictus
Valstrikken
Gevolg van foute keuzes
Voorbereidingen
Tafelgesprekken en wapengekletter
Genade door onrecht
Lied van hoop
Zondagsactiviteit
Uitleg
Feest van herkenning
Help!
Gebroken brood
Heilige maaltijd
Lang leve de koning
Herstelwerkzaamheden
Let op vet
Priesterloon
Geluk voor het volk
Verlangen
Zoete woorden
Voor mij is er maar één
Samenkomst

