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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Predikant Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
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Rita Martens

Er was veel voorbereidend werk op onze verga-
dering van begin april.

We zijn als kerkenraad heel dankbaar dat Marijke 
Schaefer met de verkiezing alweer jullie vertrou-
wen kreeg en dat ze ons team kan blijven ver-
sterken.

14 april was er ook gemeentevergadering. Het 
verslag lees je verder in dit nummer.

Alles rond het paasgebeuren verliep vlekkeloos, 
een ingetogen viering op Witte Donderdag en 
een feestelijke dienst na een heerlijk ontbijt op 
Pasen. Dank aan ds. Tihàmer Buzogàny en alle 
medewerkers voor en achter de schermen.
Met Pasen vieren we dat leven sterker is dan 
de dood, dat liefde alles overwint. Zijn geest 
geeft nieuw leven aan ons geloof, nieuw geluk 
aan mensen, het onmogelijke dat toch mogelijk 
wordt:  Opstanding.
Laat ons God ontdekken en herontdekken als 
een God van verrassingen, die vindingrijk is in het 
zoeken naar nieuwe wegen van contact.

We kijken nu uit naar onze samenkomst, ver-
broedering met Brugge op zondag 5 mei. Opge-
let: geen dienst in onze kerk.

Op donderdag 30 mei gaan we naar ProFest, 
deze keer in Gent. Ook daarvoor kunt u zich in-
schrijven tot 13 mei.

Het eerste weekend van juni is het Open-kerken-
dag waar we als Brabantdamgemeente graag aan 
deelnemen. Programma zie verder.

Studenten en studeren in onze kerk? JA! We wil-
len dit project uitproberen vanaf 6 juni tot 30 juni 
en we zoeken mensen de permanentie op zich 
eens willen nemen.
Tot slot, laten we dankbaar zijn dat we al deze ac-
tiviteiten kunnen aanbieden. Geniet van de zon 
en warmte met elkaar.
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Van de bestuursraad

Dienst Bouwprojecten
De Dienst Bouwprojecten, onderdeel van het de-
partement Facility Management van Stad Gent 
heeft onder zijn hoede onder meer het beheer 
van alle kerkgebouwen die eigendom zijn van 
Stad Gent. En dat zijn er ongeveer een vijftigtal! 
Twee daarvan zijn ons wel bekend: de Sint-An-
nakerk aan het Sint-Annaplein, momenteel volop 
in het nieuws, en de Brabantdamkerk. We zullen 
het verder enkel over de Brabantdamkerk heb-
ben.
Sedert jaar en dag is onze contactpersoon bij 
deze Dienst Bouwprojecten de heer Willem Re-
mue. Het beleid van de Dienst Bouwprojecten is 
om in principe de verwarmingsinstallatie van elk 
kerkgebouw om de 30 jaar te vernieuwen, dit op 
basis van de ervaring dat de economische levens-
duur van dergelijke kerkverwarmingsinstallaties 
doorgaans zo’n 30 jaar is. In principe, want vaak 
wringt het schoentje bij het beschikbaar maken 
van het nodige budget. Dit zal uit het volgende 
duidelijk blijken.

Welk architectenbureau?
In 1972 was de verwarmingsinstallatie vernieuwd 
met een warme-lucht-verwarming op stookolie, 
ontworpen door het ingenieursbureau Vanden-
broele te Gent en gerealiseerd door de firma A. 
Boogaerts uit Brussel.
Voor het Brabantdamkerkgebouw had Stad Gent 
daartoe in het jaar 2005, dus na 33 jaar dienst 
van die installatie, de eerste stappen onderno-

men om deze verwarmingsinstallatie te vernieu-
wen. In 2008 brak de fase aan om een ontwerper 
aan te duiden voor deze nieuwe verwarmingsin-
stallatie. Ons gemeentelid Aletta Rambaut stelde 
als toenmalig secretaris van de bestuursraad aan 
Willem Remue voor om een bijkomend studie-
bureau uit te nodigen om mee te dingen naar 
de openbare aanbesteding voor deze studieop-
dracht, namelijk het studiebureau DD& van ir.-ar-
chitect Hugo Deleu. Zij had immers uitstekende 
ervaring met zijn studiebureau van opdrachten 
voor de Oude Abdij Drongen en het Sint-Elisa-
bethbegijnhof te Sint-Amandsberg.
En wie kwam één jaar later, in 2009 als beste uit 
deze openbare aanbesteding? Inderdaad, het 
studiebureau DD& van Hugo Deleu. Zo werd op 
de bestuursraad van 16 juni 2009 de studieop-
dracht voor het opmaken van een dossier voor 
het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie 
van de kerk toegewezen aan BVBA DD& Archi-
tecten, Hugo Deleu.

Onroerend Erfgoed
Nadat het architectenbureau dit dossier had op-
gemaakt, diende het dan nog een lange adminis-
tratieve weg af te leggen, met noodzakelijke op-
eenvolgende goedkeuringen door alle bevoegde 
instanties. Onder meer het Agentschap Onroe-
rend Erfgoed.
Dit kerkgebouw dateert immers van 1632. Oor-
spronkelijk was het een Capucijnenkloosterkerk 
die werd gebouwd ten tijde van de contrarefor-
matie. 
Op 9 januari 1815 werd dit kerkgebouw door ko-
ning Willem I toegewezen aan de Erkende Pro-
testantse Gemeente - Brabantdam te Gent-Cen-
trum. In 1898 werd dit gebouw gerestaureerd. 
Op 29 november 1943 werd dit gebouw officieel 
erkend als Onroerend Erfgoed. Stad Gent is eige-
naar van deze monumentale Protestantse kerk, 

Verwarmingsinstallatie Gent-Brabantdam
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Van de bestuursraad
gelegen Sint-Kristoffelstraat 1 te Gent. Maar om-
dat de bestuursraad houder is van het zakelijk 
recht op dit gebouw, is de bestuursraad formeel 
de bouwheer, ook voor dit project van vernieu-
wing van de verwarmingsinstallatie.

Financiering
Uiteindelijk kon vier jaar later, in oktober 2013, 
het studiebureau DD& Architecten te Gent dit 
door diverse instanties reeds goedgekeurde dos-
sier indienen bij Stad Gent voor finale goedkeu-
ring door de Gemeenteraad.
Na deze finale goedkeuring diende Stad Gent en-
kel nog de financiering rond zien te krijgen. Ook 
dat was zowel een uitdaging als een evenwichts-
oefening. Een uitdaging, want Stad Gent beschikt 
zomaar niet over de nodige budgetten om alle 
nodige projecten voor onderhoud en instand-
houding van dit vijftigtal kerkgebouwen te finan-
cieren. Elk jaar opnieuw blijkt het beschikbaar 
budget veel te klein. Daardoor ontstaat er een 
jarenlange wachtlijst voor uitvoering. Als klap op 
de vuurpijl besliste de Vlaamse Regering recent 
in het kader van budgettaire besparingen om 
dergelijke renovatieprojecten voor kerkgebou-
wen niet meer te subsidiëren. Daardoor diende 
Stad Gent zelf de volle % van dit vernieuwings-
project te financieren. Maar kijk, vijf jaar later 
was dan ook de financiering uiteindelijk gelukt.

Nieuwe verwarming
Intussen was de oude verwarmingsinstallatie 
trouw haar werk blijven doen. Het was pas in het 
najaar van 2017, na 45 jaar dienst, dat de eerste 
ernstige gebreken optraden. De brander bleek 
onherstelbaar defect, zodat deze door een nieu-
we brander diende vervangen te worden.
Begin zomer 2018 kon de openbare aanbeste-
ding voor de selectie van een aannemer voor de 
uitvoering van dit project gebeuren. En in augus-
tus-september 2018 kwam na de evaluatie van 
de ingediende offertes de aannemer All Technics 
Engineering BVBA uit Aalter als beste bieder uit 
de bus.

Dankbaar
We zijn als bestuursraad bijzonder dankbaar dat 
de volledige vernieuwing van de verwarming van 

de kerkzaal (opnieuw met gepulseerde warme 
lucht maar nu met aardgas als energiebron) al bij 
al bijzonder gunstig is verlopen.
Dit was het resultaat van uitstekend voorberei-
dend en begeleidend werk van het architecten-
bureau DD& te Gent, van de aannemer All Tech-
nics Engineering uit Aalter en - last but not least 
-  de technische diensten van Stad Gent, vooral in 
de persoon van de heer Willem Remue. Hij heeft 
dit hele dossier van begin tot eind zeer ter harte 
genomen, met alle nodige initiatieven, begelei-
ding en opvolging van de werken. Daarom een 
bijzonder woord van dank aan hem. Op zijn beurt 
bleek ook hij bijzonder tevreden over zowel het 
architectenbureau als de aannemer. 

Besluit
Eerste besluit: geduld is een grote deugd en dit 
geduld werd uiteindelijk rijkelijk beloond.
Tweede besluit: nu opnieuw wat geduld en be-
grip van iedereen om de werking van de nieuwe 
verwarmingsinstallatie verder te optimaliseren.

Tot slot een woord van hoop: hopelijk zal deze  
nieuwe verwarmingsinstallatie opnieuw goede 
en betrouwbare diensten bewijzen gedurende 
tenminste 30 jaar, dus tot tenminste het jaar 
2048, of wie weet, opnieuw zelfs 46 jaar, tot 
2063 ?!

Francis Van De Walle
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Terugblik

Gemeentevergadering onder Palmtakken
14 april 2019

Verkiezingen
Op 14 april hebben we niet 
alleen de intocht van Jezus 
in de koningsstad gevierd, 
maar ook de jaarlijkse ge-
meentevergadering heeft 

in een gemoedelijke sfeer plaatsgevonden. Me-
teen na de dienst hebben de stemgerechtigde 
leden hun recht uitgeoefend en mevr. Marijke 
Schaefer-Kruyne is overduidelijk herkozen als 
kerkenraadslid van onze gemeente. 

Naam
Het uitgebreide werkingsverslag, dat op 7 april 
aan de gemeenteleden al uitgedeeld was, is 
tijdens het tweede deel van onze vergadering 
besproken. Het orgaan dat de gemeenteverga-
dering samenroept, hoopte dat de leden goed 
voorbereid naar de vergadering komen en dat 
is effectief gebeurd. De gestelde vragen waren 
terzake evenals de daarop gegeven antwoorden. 
Nu is o.a. duidelijk dat de officiële naam van 
onze gemeente Protestantse Kerk Gent-Centrum 
is maar intern gebruiken wij liever de Brabant-
damkerk omdat deze benaming de locatie van 
onze kerk beter weergeeft. Wat betreft de tal-
loze activiteiten, die op de agenda van onze ge-
meenschap stonden, moesten wij erkennen dat 
sommige maar een tiental mensen naar de kerk 
lokten, maar voor andere bleek de kerk dan weer 
te klein te zijn.

Lunchmiddagen
Dat liefde door de maag gaat, wisten we al lan-
ger, maar dat het gezamenlijke eten de gemeen-
tevorming op een positieve manier bevorderd, 
was voor ons een verrassing. De lunchmiddagen 
die telkens aan andere activiteiten in de namid-
dag gekoppeld werden, zijn het meest succesvol-
le project van onze gemeenschap geweest, daar-
om dat we die ook in de toekomst voort willen 
zetten. Uiteraard met uw en met Gods hulp. 

Twee projecten
We hebben op Palmzondag niet alleen achteruit 
maar ook vooruit gekeken en twee van onze pro-
jecten zijn uitgebreid in de verf gezet.
Met de PCC-Gent (Presbyterian Church of Came-
roon in Ghent) wordt in de komende dagen een 
voorlopig contract ondertekend en vanaf sep-
tember 2019 zal de Kameroense gemeenschap 
onze kerk als locatie voor hun erediensten ge-
bruiken op zondagnamiddag. Na drie maanden 
wordt het project geëvalueerd en de resultaten 
hiervan bepalen of het contract wel of niet ver-
lengd wordt.   

Studeren in de Kerk was niet alleen voor onder-
getekende een lang gekoesterde droom. Vanaf 6 
juni verwelkomen wij, als kerkgemeenschap, de 
blokkende studenten. 
Omdat we nog niet weten hoe dat gaat lopen, 
bieden wij voorlopig slechts 20 plaatsen aan, 
maar een uitbreiding is een reële optie als blijkt 
dat er interesse is. Er zijn al een aantal mensen 
die zich geëngageerd hebben om van permanen-
tie te zijn tijdens het studeren, maar elke nieuwe 
kandidaat is van harte welkom. De openingstijd 
staat ook al vast, de deuren gaan om 9:00 open 
en om 18:00 nemen wij afscheid van de studen-
ten. Er zijn afspraken gemaakt met stad Gent en 
wij zullen op de bloklocatie lijst staan, zodat de 
geïnteresseerden ons gemakkelijker kunnen vin-
den. 

Ds. Tihamér Buzogàny 

Op 13 mei is er een vergadering gepland in de 
consistoriekamer om nader over dit project 
en over de permanentie te spreken. Wees 
welkom om 19:00 als u denkt dat uw inbreng 
iets voor dit project kan betekenen. 
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Terugblik

Gemeentevergadering zondag 14 april 2019 

Paragraaf 10 bepaalt dat de gemeenten van de VPKB  jaarlijks een gemeentever-
gadering moeten organiseren. Is dat nuttig? Ik denk van wel. Men krijgt een ver-
slag van recente gebeurtenissen en men krijgt een blik op de toekomstplannen. 
Een dertigtal leden was aanwezig. Er werden vragen gesteld, adequaat beant-
woord door leden van de kerken- en bestuursraad. 

Tihamér Buzogàny, Rita Martens, Herwig Smetryns, Aletta Rambaut, Martine 
De Jonge en Francis Van De Walle  gaven een relaas van de activiteiten in de 
gemeente. 

Daarnaast werden enkele toekomstplannen besproken. 
In de maand mei stelt de gemeente de poort open voor studenten die een ruimte 
zoeken om rustig te studeren. Dergelijke plekken zijn schaars. In de kerk zal inter-
net geïnstalleerd worden om aan de moderne behoeften te voldoen. 
De Presbyterian Church of Cameroun is op zoek naar een gebedsplaats waar zij kan 
kerken. Dit wordt mogelijk gemaakt in onze kerk op zondagnamiddag, op voor-
waarde dat er in onze agenda geen activiteiten aangeduid zijn. 

De vergadering werd beëindigd met het eten van lekkere soep en smakelijk 
belegde broodjes. Marijke Schaefer trakteerde achteraf met koek uit de Alpen. 
Hartelijk dank aan de schenkers.

Huguette Spatz

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. 
Vorige maand waren de bloemen bestemd voor:

31 maart:  Ko Van Heest voor zijn nieuwe woonst
07 april:  Pierre en Lorraine Liagre ter bemoediging
14 april:     Bea Baetens ter bemoediging
21 april:     Lorraine Liagre haar 90ste verjaardag
28 april:           Jasmien van Belle ter bemoediging
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Terugblik 

Witte-Donderdag-Dienst
18 april 2019

T. Buzogàny: op maandag 15 april werd het ineens stil toen bekend werd dat de 
Parijse Notre-Dame in brand stond. Het nieuws verspreidde zich even snel als de 
vlammen tussen de balken van de bekende kathedraal. In een mum van tijd wist 
de hele wereld dat het bouwwerk uit de 12de eeuw, één van de symbolen van de 
Franse hoofdstad zwaar beschadigd is. Weer een jammerlijke gebeurtenis om bij stil 
te staan.  
Vandaag zijn we drie dagen verder en alles lijkt weer normaal te zijn. Ook in Parijs 
gaat het leven verder, de mensen vinden steun bij elkaar en de herbouw van de 
tempel lijkt een feit te zijn. De donaties stromen binnen en solidariteit kent ineens 
geen grenzen. Hier in Gent lijkt deze avond een normale doordeweekse avond te 
zijn. Of toch niet? 
 
R. Martens: nee! Deze donderdagavond is geen doordeweekse avond. Déze avond 
is onlosmakelijk verbonden met Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Witte Donder-
dag laat ons zien hoe de woorden van Paulus werkelijkheid geworden zijn. Hoe een 
mens tot het uiterste kan gaan in de liefde.
Liefde, niet voor één persoon, maar voor alle mensen.
Liefde die alles omvattend is, alles doorstralend.
Liefde die wonderen doet, die alles vermag en waarvan sommigen denken dat ze 
niet bestaat.
Liefde die in zich vreugde draagt en verdriet omdat ze alles overstijgt, zelfs de grens 
tussen verdriet en vreugde.
 
TB: wij zijn hier samengekomen om met elkaar het Laatste Avondmaal te vieren, 
zoals Jezus het net voor zijn dood deed. We herdenken vanavond hoe Jezus meer 
dan 2000 jaar geleden tijdens het joodse Paasfeest voor de eerste keer met zijn 
leerlingen avondmaal vierde.

RM: de kerkelijke kleur tijdens de Veertigdagentijd is paars, behalve op deze avond. 
De kleur die op deze donderdag domineert is wit! Deze kleur verwijst naar goed, 
vreugdevol en heilig, vandaar de naam Witte Donderdag. 

TB: in kleine elementen willen wij zichtbaar en hoorbaar maken dat Hij, Jezus Chris-
tus ook vandaag bij en met ons is. Jullie zijn allemaal heel hartelijk welkom! 
 
Muziek – Arina Tsytlianok

Schriftlezing - Aletta Rambaut: Exodus 12, 1-14
Schriftlezing - Aletta Rambaut: Lucas 22, 21- 27

Muziek – Arina Tsytlianok - Ciaccona, H. Purcell

Voor de mensen die deze dienst jammer genoeg niet konden meemaken, publiceren 
we hieronder de liturgie.
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Terugblik  

Gebed
 
Schriftlezing - Aletta Rambaut: 1 Kor. 11, 23 -26 

Heilig Avondmaal 
Dankgebed

RM: na de maaltijd ging Jezus naar buiten en begaf Zich volgens Zijn gewoonte naar de Olijfberg. Ook 
de leerlingen gingen met Hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: “Blijf bij mij en waak 
met mij, slaap niet, wees waakzaam..."

TM: Hij verwijderde Zich van hen, ging ongeveer een steenworp verder, wierp Zich op Zijn knieën en 
bad: "Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan maar toch, niet Mijn wil, maar Uw wil 
geschiede."
Toen stond Hij op uit Zijn gebed en ging naar Zijn leerlingen, maar vond hen van droefheid in slaap.
Hij zei tot hen: "Hoe kunnen jullie slapen?
Staat op en bidt zo als jullie van mij hebben geleerd: Onze Vader.

Na deze ingetogen dienst, was er een bescheiden broodmaaltijd.
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Voouitblik

Mozarts Vespers KV 339
Zaterdag 11.05.2019 om 20:00

Op 11 mei om 20:00 in Brugge, voeren het Bladelin-ensemble en het blazersensem-
ble Ferdinand Mozarts Vespers KV 339 uit met de bezetting van Mozarts Gran Par-
tita: 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 bassethoorns, 4 hoorns en 2 fagotten en contrabas. 
Vermoedelijk nooit eerder werden de Vespers op deze wijze gespeeld en zo zou dit 
concert wel eens een wereldprimeur kunnen genoemd worden. Verder op het pro-
gramma staan de Gran Partita zelf en nog een kleine mis. 
U bent van harte welkom. 

Toegangskaarten: 15€ (aan de deur 18€) kunt u bekomen via de Bladelin-site of 
telefonisch: 0476/38.49.03
Locatie: Kapucijnenkerk, Boeveriestraat te Brugge

Over Hoop en Huizen 
Ontmoetingsvergadering
Zaterdag 11.05.2019 om 10:00

Programma
10:00  Welkom door Jean-Louis Stiltmant                                 
  Opening: ds. Steven Fuite
10:05-10:20 Korte kennismaking met deelnemers en stand van zaken 
  (Powerpoint met Dirk Hartkamp en Tetty Rooze)
10:20-11:15 Verhalen uit Huizen van Hoop die inspireren en inzicht geven 
  rond de leefsituatie van vluchtelingen in:
  • Brussel (Marie-Claire Leroux, PSC Brussel)
  • Gent (Eefje van der Linden, Gent Rabot)
  • Marchienne
11:15-11:30 Pauze 
11:30-12:15        Workshops: 
  In groepen worden ervaringen uitgewisseld en/of de verschillende  
  voorstellen besproken die nu zijn binnen gebracht door de kerken  
  a.h.v. gespreksfiches rond o.a: 
  • de Humanitaire Corridors als alternatief voor een 
   veilige route
  • Gezinshereniging en de problemen wat betreft 
   huisvesting
  • Begeleiding van mensen zonder Papieren en  
   Transmigranten
  • Europees grenzenbeleid en solidariteit
12:15-12:30        Korte feedback van verslaggevers
12:30                    Sluiting: Greet Heslinga
12:30                    Samen eten: Broodjes en meegebracht fruit 

Iedereen welkom
Locatie: Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel
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Vooruitblik
Wandeling door de 

Europese wijk
Zondag 12.05.2019 om 14:00

De Europese wijk ten oosten van het stadscentrum vormt de grootste concentratie 
van internationale en Europese werkgelegenheid van het Brussels Gewest. De wijk 
is omringd door woonbuurten en bevat enkele belangrijke openbare plaatsen, zoals 
het Schumanplein en de Solidarnosc 19980-esplanade van het Europees Parlement. 
Daarnaast zijn er twee beschermde stadsparken: het Jubelpark en het Leopoldpark. 
Uit de naam kan je al afleiden dat in deze Brusselse wijk Europa een dominante rol 
inneemt. Niet in het minst door het aantal gebouwen dat de Europese Unie in de 
loop der jaren meer en meer inpalmde.
Ook een aantal kerkelijke instanties vind je hier: Eurodiaconia en de CEC (Conferen-
ce of European Churches). Wat doen deze organisaties zo dicht bij centrum, kunnen 
zij de stem van de Europese kerken laten horen?
Onderleiding van Heather Roy brengen wij een bezoek aan de wijk, maar ook aan de 
Eurodiaconia, een netwerk van Europese kerken en christelijke NGO’s.
De wandeling sluit aan bij de reeks Europa en de verkiezingen.

Locatie - start: Eurodiaconia, Jozef II straat 166, Brussel.

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

Bevestigingsdienst 
Verantwoordelijken 

Ambten
Zondag 12.05.2019 om 15:00

Sinds enkele maanden heeft de VPKB 
het voorrecht om te beschikken over 
twee verantwoordelijken Ambten, be-
langrijke functies voor een goede wer-
king van onze Kerk en ter ondersteuning 
en omkadering van haar predikanten. 
      
Het gaat om ds. Edwin Delen (links) aan 
Nederlandstalige kant en ds. Georges Quenon (rechts) aan Franstalige kant. Het be-
langrijkste doel van hun bediening is het welzijn en de ondersteuning van wie werkt 
in onze Kerk om eenzaamheid te voorkomen en om een grotere collegialiteit na te 
streven tussen al wie geroepen is om samen te werken ten dienste van de Kerk.

De Synodale Raad wil het belang van deze functies benadrukken. Daarom wordt er 
een formele bevestigingsdienst georganiseerd en wel op 12 mei 2019 om 15:00.
Iedereen welkom.

Locatie: gemeente Brussel-Kruidtuin (Botanique), Bisschoffsheimlaan 40 - 1000 
Brussel. 
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Koorlink
Jeugdkoor Waelrant
zondag 19.05.2019 om 16:00

Flashmob ProFest
Zondag 12.05.2019 om 15:30

Team Profest wil als frisse opening een flashmob organiseren op ProFest.
Flahmob, d.w.z. een groep mensen die plotseling samen vanuit de menigte iets ver-
rassends doet en daarna weer snel uiteen gaat. 
Maria Euwema zal dit leiden en heeft een leuk en zinvol idee uitgewerkt.

Het ProFest-team zoekt nu een groep van jongeren en iets minder jongeren bijeen te 
krijgen om dit uit te werken op zondagmiddag 12 mei 15:30 in de Rabotkerk en dan 
te presenteren op ProFest.
Geef graag je naam op bij VPKB Profest - AKV: profest.akv@gmail.com 

Locatie: gemeente Gent-Rabot

Koorconcerten, die je niet wil missen:
Music that moves
Meeslepend, vol emoties en enthousiasme: dat is waar jeugdkoor Waelrant voor 
staat in parels uit de muziekgeschiedenis. Daarbij William Byrd en Edvard Grieg, 
maar ook hedendaagse Vlaamse componisten, zoals Rudi Tas. Zijn In Flanders Fields 
was een prachtig werk voor het EMJ Neerpelt. 
Jeugdkoor Waelrant o.l.v. Marleen De Boo blinkt uit in expressieve en geëngageerde 
uitvoeringen en beweegt ook letterlijk in Indische filmmuziek en Zuid-Afrikaanse 
ritmes.

Locatie: Gent-Brabantdam

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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ProFest!
Een Protestants Feest

Gent - 30 mei 2019 
Veelkleurig & Meerstemmig

ProFest! Kent u het al? 
ProFest is de grote feestelijke ontmoetingsdag van de Verenigde Protestantse Kerk in België voor 
alle leden, vrienden en sympathisanten op 30 mei, Hemelvaartsdag, in Gent.  Hieronder vindt u het 
volledige programma:

Programma
09:30 Inloop, ontvangst met koffie, thee en fruitsap
10:00 Kick-off: welkom, themalied aanleren, voorstelling gemeenten…
10:45 Ontmoetingsspel, kinder- en tienerprogramma
12:00 Lunch
13:30 Sing-in
14:00 Creamarkt
16:15 Slotviering 
17:00 Einde

Maaltijd
Goulash (vlees of veggie) + een ijsje op de Crea-markt 
Prijs € 8. Kinderen t/m 12 jaar € 6.
Inschrijven en betalen kan tot 13 mei 2019  
via de website:  www.profest.be of telefonisch op 09 2532900 / 0486 933739 (Marc Loos)
Graag duidelijk doorgeven voor hoeveel personen u inschrijft en aantal vlees en veggie.
Bedrag overschrijven op rek.nr. BE43 3631 7633 2401 m.v.v. Maaltijd ProFest + naam die bij de in-
schrijving is doorgegeven. 

Creamarkt
Er worden nog deelnemers gezocht voor een kraampje op Creamarkt.
Heerlijk slenteren en rondneuzen, de hobby van anderen bekijken, een workshop Bible journaling 
of Eigentijds Kerk-zijn volgen, Indonesische specialiteiten proeven, tweedehandskleding kopen, Afri-
kaanse haarvlechtjes laten zetten: het kan allemaal op de Creamarkt. 
Maar zelf iets aanbieden of verkopen kan ook. Er zijn nog kraampjes beschikbaar. Deelnemen is gra-
tis, de opbrengst is voor uzelf. Ook mensen die willen zingen of musiceren zijn van harte welkom op 
de Creamarkt en mogen zich aanmelden.

Crèche
Tijdens de kick-off, de sing-in en de slotviering is de crèche open voor alle kinderen van 0-3 jaar.

./...

Het ProFest-team zoekt nog mensen die op 
de dag zelf hand- en spandiensten willen ver-
richten zoals: bardienst – opzetten kraam-
pjes – organiseren van de zaal – vlaggetjes 
hangen – bijspringen in de crêche, schmin-
ken, opruimen, vrijwilligers die wat extra 
vroeg of wat langer kunnen blijven….
Contacteer graag: profest.akv@gmail.com
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Kinderen en tieners
ProFest belooft een geanimeerde en afwisselende dag te worden, ook voor kinderen 
en tieners, zij doen gewoon alles mee met de anderen. Behalve tijdens het ontmoe-
tingsspel, dan zorgen ProJop en de Service Protestant de la Jeunesse, de Vlaamse en 
Waalse protestantse jeugdorganisatie, voor een apart programma voor kinderen en 
voor tieners.

Openkerkendagen
1 en 2 juni 2019
Thema: 
Stenen en Emoties

Locatie: Campus Odisee, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent.

Wie met de auto komt: Ingang parking via Guldenvliesstraat – auto’s rijden rechts het terrein op om 
te parkeren in de ondergrondse parkeergarage, aan de linkerkant is er openluchtparking voor bussen. 
(beide gratis). Er zullen wegwijzers geplaatst worden.

Met openbaar vervoer: Tram 4 richting Muide vanaf Sint-Pietersstation (12 min.), opstappen aan 
perron 20, halte Clementinalaan: aan de hoofduitgang van het station naar rechts (dus niet tram 4 
richting UZ die voor het station stopt!). Uitstappen aan halte Rabot - stap en beetje terug en dan kunt 
u de gebouwen zien met daarop in grote letters Odisee.

ALLEN HARTELIJK WELKOM OP DONDERDAG 30 MEI IN GENT!

U ziet het aan de gevel van onze kerk: DE OPENKERKEN-BANNER HANGT ER WEER.
Wij doen dit jaar weer mee en zetten ons kerkgebouw open in het eerste weekend van juni. Zowel 
zaterdag- als zondagmiddag verwelkomen wij de deelnemers aan dit evenement vanaf 14:00 met om 
14:30 een uiteenzetting door onze dominee over het protestantisme in Gent en Vlaanderen. 

Op zaterdag is er om 16:00 een concert door onze organiste Arina Tsytlenok met Bach en zijn 
vrienden. Ook op zondagmiddag om 16:00 zal er orgelmuziek te beluisteren zijn, nu nog even 
een verrassing wie zal spelen, want Arina heeft die dag zelf haar examen van het conserva-
torium.
Om in te spelen op het thema van dit jaar Stenen en emoties zullen er enkele beeldjes te 
bewonderen zijn, gemaakt door Willem Lorein, al meer dan 90 jaar een gewaardeerd lid van 
onze gemeente. Vorig jaar januari werd zijn achterkleinkind nog bij ons gedoopt. Wij zijn heel 
blij dat Willem spontaan zijn beeldjes ter beschikking stelt voor deze dagen.

Wie graag mee wil helpen om de bezoekers te ontvangen mag zich bij mij opgeven, want 
er worden nog enkele gastvrouwen of -heren gezocht. Bij voorbaat dank om je op te geven. 
Soms zijn er onverwacht boeiende ontmoetingen en gesprekken met de mensen die binnen-
komen en de vertolkte orgelmuziek is altijd inspirerend.

Marijke Schaefer

Nog wat nuttige gegevens
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Bijbel aan huis
5 en 7 juni 2019

Gezien de drukke agenda van onze Bijbelstudievrienden en de talloze activiteiten die 
in de laatste weken van mei in en rond onze gemeente zullen plaatsvinden, hebben 
wij in samenspraak met de betrokkenen besloten om de Bijbelstudies van einde mei 
een week te verschuiven en die op respectievelijk woensdag 5 juni en op vrijdag 7 
juni door te laten gaan. Dit keer buigen wij ons over de hemelvaart van Jezus. 

Het startuur blijft hetzelfde: om 14:30 in het PCC en om 19:30 in De Pinte. Deze twee 
Bijbelstudies zullen een punt zetten achter de reeks van dit seizoen. Op 14 septem-
ber gaan wij weer starten, gezamenlijk met de twee groepen, in het PCC. Hier leest 
u volgende keer meer over.
Jullie zijn wel op 30 mei van harte welkom op het PROFEST!

Ds. Tihamér Buzogàny

Cydonia Barocca
7 tot 10 juni 2019Met enige fierheid stelt Florian Heyerick de 3de editie voor van Cydonia Barocca. 

Zoals elk Pinksterweekend kan je dan in de Gentse binnenstad genieten van een 
warm, gezellig en bijzonder barokfestival, vol muziek van de drie grootmeesters uit 
de Duitse barok: Bach, Telemann en Graupner. 
Cydonia Barocca staat voor minder evidente muzikale ontdekkingen: specialisten uit 
binnen- en buitenland exploreren rond één specifiek instrument het repertoire van 
deze grootmeesters. In 2019 stelt Cydonia Barocca de beste spelers voor op trompet 
en pauk: het wordt feestelijk.

Programma voor de Brabantdamkerk:
. zondag 9 juni  om 10:00 cantatedienst
   om 15:00 sonates en concerti
. maandag 10 juni om 14:00 sonates en concerti

Meer info voor het volledige programma: www.cydonia-barocca.org of neem graag 
een flyer mee aan de ingang van onze kerk.

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.
Bij deze een dankjewel voor de spontane hulp die geboden wordt bij 
het afruimen van de tafels en de kopjes en schoteltjes in de afwasma-
chine te steken en deze aan te zetten. 

Je hulp wordt echt op prijs gesteld. Spreek graag een kerkenraadslid 
aan als we je naam 1 keer in de maand of 1 keer in de twee maanden in 

het dienstenrooster mogen opnemen.
Bea Baetens
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KAP-kamp
10 tot 30 juli 2019

KAP staat voor een jongerenkamp dat over het algemeen om de twee jaar alterne-
rend georganiseerd wordt in Europa en in Afrika. Het gaat om een humanitair kamp, 
waarbij jongeren uit 5 verschillende landen met elkaar in contact komen: Rwanda, 
Congo, Zuid-Afrika, Duitsland en België. 
Elk land zendt een delegatie jongeren uit voor het kamp, dat telkens in een ander 
land van de partnerkerk plaatsvindt. De KAP-kampen zagen het daglicht in 1985 op 
initiatief van Op Vrije Voeten (nu ProJOP) en diens Franstalige tegenhanger in België 
de Service Protestant de la Jeunesse. 

KAP is de afkorting voor:
Kameraden: bij de KAP-groep zitten jongeren die open staan voor multiculturele 
ontmoeting en op een jeugdige en dynamische manier met hun geloof bezig zijn;
Ambachtslui: de jongeren helpen mee aan het bouwen of restaureren van een ker-
kelijk project…
Partners: de KAP-groep werkt aan een partnerschap waarbij Europeanen en Afrika-
nen, rijken en armen zich samen inzetten ten behoeve van hen die minder kansen 
hebben of in armoede en ellende moeten leven. 

Doelgroep: jongeren van 18 tot 30 jaar
Thema:   “Let us celebrate Creation”
Data:   van 10 tot 20 juli in Vlaanderen (Het Oud Station, Sompelplein 39  
  te 9700 Leupegem-Oudenaarde en 
  van 21 juli tot 30 juli in Wallonië (Gîte du Domaine d’Haugimont,  
  route d’Andenne 73 te 5340 Faulx-les-Tombes.
Prijs :   339 euro
Meer info: Arjan Knop - arjan.knop@belgacom.net
  Yong-Wan Hoogstad - yongwanhoogstad@gmail.com
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Protestantse Solidariteit

Het is drie jaar geleden dat wij voor het eerst het Centre Médical bezochten in Ma-
centa, 800 km ten zuiden van Conakry. Van 28 maart tot 10 april dit jaar bezochten 
wij Guinee voor de tweede keer en troffen er een grote verandering aan.

Niet alleen was het centrum omgevormd tot een zelfstandige structuur onder de 
naam Centre Hospitalier Régional Specialisé (CHRS), maar het orthopedisch atelier 
dat toen erg beperkte mogelijkheden had en een onzeker voortbestaan kende, was 
nu uitgebreid met een nieuw gebouw en  moderne apparatuur. Mede door de oplei-
ding van twee orthopedische technici in Lomé (Togo) kunnen hier vanaf nu jaarlijks 
tot 500 protheses en orthopedische hulpmiddelen vervaardigd worden voor de vele 
gehandicapten in de regio.

Het was niet alleen voor ons een opsteker om met eigen ogen te zien dat de inves-
tering die wij mede door onze laatste kerstcampagne mogelijk hadden gemaakt, 
zo zinvol is besteed, maar ook patiënten en medewerkers lieten ons bij de officiële 
opening hun grote dankbaarheid blijken door woorden van dank en het onthullen 
van een plaat met dank aan de ingang van het gebouw.
Het atelier en het hele CHRS bleken bij onze terugkeer in Conakry trouwens zowel 
bij de lokale overheid als bij de Belgische ambassade een uitstekende reputatie te 
hebben en tot over de grens van Liberia en Sierra Leone bekend te staan als uniek 
in de ruime regio.
Een dergelijk moment compenseert ruimschoots de reis, die opnieuw 4 dagen in 
een Landcruiser inhield op hete en stoffige onverharde wegen. Gezien de vele onge-
vallen op die weg is een gebed voor het vertrek telkens dan ook meer dan symbo-
lisch en het was met vermoeide lichamen maar dankbare harten dat wij in de vroege 
ochtend van 10 april in Zaventem zijn geland.

Een toevalstreffer was de ontmoeting met een medewerker van de ambassade tij-
dens de heenvlucht, die ons vertelde dat Mercy Ships in de haven van Conakry voor 
anker lag. Hoewel dat veel telefoontjes en wat diplomatie vereiste, hadden wij net 
voor de terugvlucht de kans om een rondleiding te krijgen op dit drijvend ziekenhuis, 
waar 400 vrijwilligers zich dagelijks inzetten om chirurgische ingrepen uit te voeren 
die niet enkel voor de lokale bevolking maar ook voor ons bijzonder indrukwekkend 
zijn. 
Tijdens en na onze reis is de overtuiging gegroeid dat wij meer moeten samenwer-
ken met andere NGO’s in de regio, maar dat vooral het CHRS in Macenta een nieuwe 
impuls verdient. In binnen- en buitenland zoeken wij nu naar middelen om in de 
komende jaren een spoedopname met 24-uurs permanentie en een dienst voor se-
mi-intensieve zorgen uit te bouwen.
Onze dankbaarheid gaat ook naar alle gemeenten en donateurs die het door hun 
steun mogelijk maken het werk van Protestantse Solidariteit te blijven verder zet-
ten in landen waar de nood aan hulp groot is. Nu al zijn wij ook dankbaar dat de 
stuurgroep van ProFest besliste om op 30 mei a.s. te  collecteren voor Protestantse 
Solidariteit. Daar kan ook meer over ons werk vernomen worden.

Lies Gernaey en Rudy Liagre 

Nieuws uit Macenta, Guinee
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Wel en wee van de Brabantdamgemeente

Sinds het vorige nummer van april ziet alles er 
toch weer anders uit. Ondertussen hebben we 
met elkaar het Paasfeest (zie in dit kader gedicht 
op volgende bladzijde) mogen vieren. De nieuwe 
hoop laat zich ook zien in de natuur, die de laat-
ste weken geëxplodeerd is in de goede zin van 
het woord en ons laat genieten van vele voor-
jaarskleuren te midden van het frisse groen van 
het jonge blad en dit werkt stimulerend voor ons 
allemaal.

Het leven lijkt er iets lichter door te worden, de 
lasten iets minder zwaar om te dragen voor die-
genen onder ons die een behandeling moeten 
ondergaan of een operatie in het vooruitzicht 
hebben of voor de mensen die door ouderdom 
en ziekte aan huis of bed gekluisterd zijn.

Aan de andere kant zijn er onze jongeren, kin-
deren en kleinkinderen die juist nu aan de eind-
sprint van dit studiejaar beginnen, er staan ex-
amens en toetsen op het rooster en niet alleen 
voor onze studenten. Er moeten soms knopen 

worden doorgehakt en verstrekkende beslissin-
gen worden genomen. Het lijkt vaak zo heerlijk 
om de toekomst nog voor je te hebben en nieuwe 
uitdagingen aan te gaan en door de thuisblijvers 
wordt daar soms verlangend over gedroomd, 
weg te kunnen breken uit die dagelijkse sleur die 
soms zo verstikkend over komt. 

We wensen onze blokkers groot of klein veel 
doorzettingsvermogen en werklust toe om te 
volharden ook al vrees je soms dat de eisen voor 
jou te hoog zullen zijn. Ook dan is het belangrijk 
om bij jezelf na te gaan wat je van het leven ver-
wacht en wat jij van jouw kant het leven te bie-
den hebt. Veel moed en sterkte voor de komen-
de weken. Leg je zorgen gerust in Gods Handen . 
Hij zal jullie leiding geven.

 In de afgelopen maand mocht Lorraine 
Liagre haar 90ste verjaardag vieren, zo’n hoge 
leeftijd valt niet altijd even gemakkelijk te dra-
gen maar dankbaarheid voor haar lange leven 
krijgt toch de boventoon, vooral omdat Pierre 
aan haar zijde is en zij beiden veel liefde en hulp 
ontvangen van kinderen en kleinkinderen, terwijl 
de achterkleinkinderen hun hart verwarmen. Wij 
wensen jullie beiden nog eens Gods Zegen toe 
op jullie levenspad, moge Zijn Liefde jullie dra-
gen.
 Diezelfde dankbaarheid vertrouwde 
Josina De Vloed-Naton mij ook toe toen ik haar 
laatst sprak. Nog zelfstandig te kunnen zijn in je 
eigen huis, regelmatig contact kunnen hebben 
met haar dochter Joke in Brussel is haar veel 
waard. 
 Zo kan ik verder gaan met Margaretha 
Zerfass, een superveteraan, die de 100 jaren al 
enkele jaren gepasseerd is en ondanks een ver-
koudheid en andere probleempjes die de leeftijd 
meebrengen, de winter weer goed doorgeko-
men is en er nog steeds in slaagt in haar huis aan 
de Aaigemstraat te blijven wonen, waar iedereen 
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welkom is, want zij is het lopend geschiedenis-
boek van onze kerk en alles wat er de in de vori-
ge eeuw tot heden in het Gentse in protestantse 
kringen en daar ver omheen is gebeurd.
 Dikje Parlevliet leeft weer op met de 
bloesems in de tuin en is blij met bezoek. 
 Isabelle Leyman neemt het leven zoals 
het komt, leeft nog altijd mee met de gemeente 
en vindt het spijtig dat zij de diensten niet meer 
kan bijwonen. 
 Dit geldt ook voor Andrea Bruynooghe, 
die haar thuis heeft gevonden in de Refuge. 
 En nog anderen zoals Truus Martens en 
Alice Valentin. Alice maakt het weer veel beter 
en hoopt binnenkort terug in ons midden te zijn, 
voor de Bijbel-aan-Huis-bijeenkomsten bijvoor-
beeld.
 Annemarie Delaruelle ziet de datum van 
haar verhuis naderen. Wij wensen u een mooie 
tijd toe in uw nieuwe omgeving, de assistentie-
woningen van het Heiveld zijn zo goed als af. 
 Dat vertelde Ko van Heest me ook, dat 
hij zo open bloeit in zijn nieuwe woning aan de 
Blaisantvest, de tuin is nu aangelegd en er wor-
den banden gesmeed met de andere bewoners.
 Onze gedachten gaan uit naar Janine 
Hoste-Larno en Francine Vanderhaegen die het 
beiden moeilijk hebben om vol te houden. 
 Het was dan aan de andere kant heel fijn 
om Karel Piesen in de Paasdienst te begroeten, 
voor hem begint het dagelijks werk zwaar door 
te wegen, maar met zoon Wim slaan ze zich er 
samen door.

Wij voelen ons met elkaar verbonden door de 
Heer en putten nieuwe hoop en kracht nu wij op-
nieuw mochten vieren dat Jezus is opgestaan en 
bij ons komt als wij hem uitnodigen, ook al zien 
we hem misschien niet, wij mogen op Gods hulp 
en mededogen rekenen.

Marijke Schaefer

Pasen (opstanding)
Als ik besef wat het voor mij betekent
dat Jezus voor mij de dood inging
Zijn leven voor mij heeft gegeven
Dan voel ik een diepe verwondering
voor wat Hij voor mij heeft gedaan

Zijn kruisoffer betekent alles voor mij
dat werkt door in mijn dagelijkse leven
Hij stierf de afgrijselijke dood
mijn redder en mijn Heer
Het maakt mij dankbaar en blij
dat Hij uit de dood is opgestaan

Mijn dankbaarheid is groot
Dankbaar ben ik met wie God is
en wat Hij ook aan mij geeft
Hij geeft zichzelf
en ik wil mij aan Hem geven
Hem volkomen toegewijd zijn
Heel mijn leven 

Een gedicht van Mina Mulder
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Loof de Heer 
(Psalm 148)

Psalm 148 is de middel-
ste van de 5 laatste Hal-
leluja-psalmen die be-
ginnen en eindigen met 
de oproep halleluja, loof 
de Heer. Deze psalmen 
zijn liederen die God 
loven en prijzen en ook 
anderen oproepen om 
mee te doen. 

Dat het er vijf zijn, wordt door sommige bij-
bel-uitleggers in verband gebracht met de vijf 
boeken van Mozes. Voor elk van de vijf boeken 
van de Thora is er een lofzang voor de Heer. Als 
wij deze Psalm lezen, hebben we de neiging om 
de vaststelling van de bijbeluitleggers te beamen 
wanneer wij zien dat de psalmist aan het begin 
van zijn lied stil staat bij God als Schepper van het 
heelal: “Laten zij loven de naam van de Heer: op 
zijn bevel zijn zij geschapen” (v 5).

De psalmist roept op om te loven. Niet alleen de 
bewoners van de aarde, maar ook die van de he-
mel. “Loof hem, zon en maan… heldere sterren. 
Loof de Heer bewoners van de aarde, zeemon-
sters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook” 
(3v en 7-8 v). Iedereen en alles moet de Here lo-
ven. Deze algemene oproep van de psalmist om 
de Heer te loven, past helemaal in deze periode 
na Pasen. Wij hebben de gekruisigde vergeten, 
we loven de opgestane!  

De oproep om onze God te loven, klinkt goed en 
we zijn dankbaar om dit te horen, maar kunnen 
wij God altijd loven? U weet, er zijn soms om-
standigheden wanneer we het moeilijk vinden 
om hem te loven. Als wij ziek zijn, als we verdrie-
tig zijn, als we het moeilijk hebben of wanneer 
wij in de put zitten, kunnen we God loven of gaan 
we liever twisten met Hem? 

Loven betekent ook zich verwonderen over God, 
over alles wat Hij voor ons, voor mij gedaan 
heeft. Als wij dat kunnen, ons verwonderen over 
God, dan kunnen wij ondanks alle ellende die wij 
meemaken, God blijven erkennen als opgestane 
Heer die altijd met ons wil zijn. 

Van deze algemene oproep aan alles en ieder-
een om God te loven, leren we om ons niet te 
concentreren op dingen en mensen die ons bang 
maken of demotiveren. De psalm verplicht ons 
bijna om telkens hoger te kijken dan onze kerkto-
ren en verder dan onze neus lang is.

Tussen Pasen en Pinksteren ben ik dankbaar de 
predikant van een gemeente te zijn die niet al-
leen aan zichzelf, maar ook aan anderen denkt 
(cf. studenten en PCC) en dat “ons geloof reikt 
over de landsgrenzen en etniciteiten” om de 
woorden van een gemeentelid te citeren. 

Ds. Tihamér Buzogàny
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Varia

Sluitingsdata komende 
Kerkbrieven
24.05.2019 voor de Kerkbrief van juni
21.06.2019 voor het zomernummer

De redactie verzoekt u vriendelijk boven-
staande data te respecteren voor het inzen-
den 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@protestantse-
kerk-gent-centrum.be

Proficiat aan de jarigen
05 mei     An Van der Haegen
07 mei     Jos Keymis
11 mei     Jan Van Bree
12 mei     Kjelle Frans
15 mei     Sierra Schaefer
15 mei     Joris van Belle
15 mei     Jantine Thijn
21 mei     Nap Van Zuuren
21 mei     Aletta Rambaut
22 mei     Agnes Hoste
23 mei     Sebastiaan Bytebier
24 mei     Daniël Van Belzen
25 mei     Thibaut Van De Walle
27 mei     Thomas Bettens
28 mei     Janny Geluk

Activiteitenkalender
Donderdag  02 mei   10:45 Schoolbezoek aan kerkgebouw
    14:00 Schoolbezoek aan kerkgebouw
Vrijdag  03 mei  20:00 1ste Concert Mozart natuurlijk!
Zaterdag 04 mei  20:00 2de Concert Mozart natuurlijk!
Zondag 05 mei  10:00 Verbroederingsdienst te Brugge
Woensdag 08 mei  14:00 Seniorendans in Melac
    19:00 Kerkenraad bij Martine De Jonge
Zaterdag  11 mei  10:00  0ntmoetingsverg. Over Hoop en Huizen (Brussel)
    20:00 Mozarts Vespers KV 339 (Brugge)
Zondag 12 mei  14:30 Wandeling door Europese Wijk (Brussel)
    15:00 Bevestiging Verantwoordelijken Ambten (Brussel)
    15:30 Oefening Flashmob (Gent-Rabot)
Maandag 13 mei  19:00 Voorbereidingsvergadering voor de permanentie 
     studeren in kerkgebouw 
Zondag 19 mei  16:00 Koorlink (Gent-Brabantdam)
Woensdag 22 mei  14:00 Seniorendans in Melac
Zaterdag 25 mei    Schoolfeest op de Gaspard met BBQ en optredens
Maandag 27 mei    Vergadering IKB Gent 
Donderdag 30 mei  09:30 ProFest te Gent
Zat.  en zond. 01 en 02 juni  Open-kerken-dag (Gent-Brabantdam)
Woensdag 05 juni   14:30 Bijbelstudie PCC
Donderdag 06 juni   Start studeren in kerkgebouw
Vrijdag  07 juni   19:30 Bijbelstudie De Pinte 
Vrijd. tot zond. 07-10 juni  Cydonia Barocca
Woe. tot di. 10-30 juli  KAP-kamp
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Vraag en antwoord

Vrede, genade, mededogen
 
Geloof, daar komt maar oorlog van!
Helaas zijn er nogal wat godsdienstoorlogen geweest en wordt in naam van God gewelddadig 
gedrag verdedigd. Hetzelfde geldt voor atheïstische overtuigingen als communisme en kapita-
lisme. De tien geboden geven een andere richting aan. De boodschap van het christendom is: 
vrede, genade, mededogen.

De negatieve praktijk van gelovigen staat dwars op de eigen boodschap. Maak dus onderscheid 
tussen die praktijk en de inhoud van het geloof. Daarnaast is er gelukkig ook veel goeds gebeurd 
in naam van God. Dat spoort beter met de boodschap van de bijbel.

Christenen zijn overigens geen betere mensen. 
Christendom is ook niet een stel regeltjes of een moraal. 
Het geloof is allereerst een relatie. God zelf roept mensen: waar ben je? 
Geloven is in je leven rekening houden met God. Natuurlijk vertaalt zich dat ook in gedrag. Je 
mag van christenen wel verwachten dat ze daarop aanspreekbaar zijn.

Bron: Protestantse Kerk Nederland
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Dienstenrooster

Zondag, 5 mei                                                                                            Verbroederingsdienst te Brugge
Voorganger   Dr. Jannica de Prenter / Ds. Tihamér Buzogany
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes 
Organist(e) 
Koffiedienst 

 
Zondag, 12 mei                                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle  / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk  / Bloemen
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 

Zondag, 19 mei                                                                                                                      Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / ProFest
Organist(e) 
Koffiedienst   Francis Van de Walle
 

Zondag, 26 mei                                                                                                              Verkiezingen in België
Voorganger   ds. Cor de Beun
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
 

Zondag, 2 juni                                                                                                                                   Open kerk
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   
Koffiedienst   Janny Geluk en Rita Martens
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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. 

 Mei 2019  
   
zo 5 Hooglied 2: 8 - 15 Samenkomst
ma 6 Hooglied 2: 16 - 3: 5 Zoeken
di 7 Hooglied 3: 6 - 11 Bewondering
wo 8 Hooglied 4: 1 - 11 Lichaamstaal
do 9 Hooglied 4: 12 - 5: 1 Paradijs …
vr 10 Hooglied 5: 2 - 8  Aangeraakt
za 11 Hooglied 5: 9 - 6: 3 De ware
zo 12 Psalm 148  Collectieve lof
ma 13 Hooglied 6: 4 - 12 Stralen
di 14 Hooglied 7: 1 - 6  Knap
wo 15 Hooglied 7: 7 - 8: 4 Genieten van elkaar
do 16 Hooglied 8: 5 - 14 De kracht van liefde
vr 17 Psalm 64  Verbaal geweld
za 18 Jakobus 1: 1 - 18  Verankerd geloof
zo 19 Jakobus 1: 19 - 27 Woorden en daden
ma 20 Jakobus 2: 1 - 13  Wet op gelijke behandeling
di 21 Jakobus 2: 14 - 26 Daadwerkelijk geloof
wo 22 Jakobus 3: 1 - 12  Houd je tong in toom
do 23 Jakobus 3: 13 -18 Wijsheid
vr 24 Jakobus 4: 1 - 10  Wie is jouw vriend?
za 25 Jakobus 4: 11 - 17 Let op je woorden
zo 26 Jakobus 5: 1 - 6  Rijkdom
ma 27 Jakobus 5: 7 - 12  Geduld
di 28 Jakobus 5: 13 - 20 Help bidden, want bidden helpt
wo 29 Handelingen 1: 1 - 8 Verbondenheid
do 30 Handelingen 1: 9 - 14 Vurig en eensgezind
vr 31 Handelingen 1: 15 - 26 Lotgeval
   
 Juni 2019  
   
za 1 Psalm 120  Ontheemd
zo 2 Spreuken 6: 20 - 35 Vreemdgaan is gevaarlijk


