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Dit is de dag, Heer God,
Dat wij bijeengeroepen worden om uw kerk te zijn.
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  b) Mevr. Aletta Rambaut   09/233.67.16   aletta.rambaut@telenet.be
  c) Dhr. Jacobus Van Heest   09/335.69.45  hillechiena-jacobusd@telenet.be
  d) Mevr. Arina Tsytlianok    arina_tsy@yahoo.com
  
Logistiek medewerker: Dhr. Philippe Adams  09/233.67.16  philippe.adams@telenet.be
      0478/75.44.23

Kerkadres : Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten : Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

Redactieraad van de kerkbrief :  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox:   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers:    Dhr. Arnold De Jonge

Website:    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
    ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg   IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22 
    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
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  Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be
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Rita Martens

Na een kleine bezinning hadden we weer heel 
wat punten op de agenda staan.

ProFest op 30 mei met 250 inschrijvingen en 
onze dominee zal samen met Philippe Adams en 
Jasmien van Belle goulash maken. 
Vooraf al een dank u wel.

Het proefproject om studenten te laten studeren 
in de kerk gaat in op donderdag 6 juni en loopt 
tot en met 28 juni. Dank aan alle mensen die per-
manentie willen doen. Succes aan de studenten!

We krijgen een feestelijke dienst op Pinksteren. 
Hans Bouma schreef in zijn boek Tongen als vuur, 
het volgende: “Moge de Geest u de bezieling ge-
ven om volhardend en vindingrijk te werken met 
de talenten die de Heer ons toevertrouwde.”

Rond die periode ontvangen ook alle senioren 
boven de 80 jaar een bloempje met de mooie 
groepsfoto als kaartje. Geniet ervan!

Verder is er de opening van ons zomerproject op 
zaterdag 6 juli met het optreden van het duo Fan-
tasia, de mooie tentoonstelling GROEN BLOEM 
ZOEN van kunstenares Rita Van Gansbeke.  
Tenslotte bieden we jullie een receptie aan op 
het pleintje. Meer over het programma kun je 
verder in dit nummer lezen.

Volgende maand zullen we het werkjaar afsluiten 
en dan ontvangen jullie een dik vakantienummer.

Inhoud
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Terugblik

21 april 2019: Paasontbijt en -dienst
Sfeerbeelden 
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Terugblik

5 mei 2019: Verbroederingsdienst met Brugge
Liefde is… gastvrij zijn 

Vroeg in de ochtend zijn wij 
op 5 mei met een twintigtal 
gemeenteleden vertrokken 
uit Gent om onze protestant-
se broeders en zusters in de 
hoofdstad van West-Vlaande-
ren te bezoeken.  
De gezamenlijke kerkdienst 
met een overvolle kerk stond 
helemaal in het teken van 
verbondenheid met elkaar en 
met God. Het was een Avond-
maalsdienst die naar meer 
smaakt met passende liede-
ren en Bijbelteksten.

Al in het begin liet ds. Janni-
ca de Prenter, in haar uitleg 
over Deuteronomium 6: 4, 

weten dat de “verbondenheid begint met horen, 
met luisteren naar God en naar elkaar”. Dat was 
ook de bedoeling van die zondag, naar elkaar 
luisteren om samen de weg te ontdekken 
die naar de Ene God leidt, die niet alleen de 
jammerklachten van Israël hoorde, maar ook 
oren heeft voor onze weeklachten. 

Als mens, maar ook als gemeente, voelen wij 
ons soms in de steek gelaten door onze Heer 
die ver weg van ons woont. In zijn Hogepries-
terlijke gebed is Jezus nog aan het bidden 
voor zijn leerlingen: “dat zij één mogen zijn, 
zoals Hij en de Vader één zijn” maar daarna 
liet Hij weten deze wereld achter zich te laten 
om naar zijn Vader te gaan. In mijn overden-
king over Johannes 17 heb de vraag gesteld 
waarom Jezus niet vroeg: “Vader, Ik bid dat U 
hen zo snel mogelijk uit deze wereld weghaalt? 
Uit de wereld die soms vijandig is ten opzichte 
van het geloof en God? Van een wereld die soms 
heel goed zonder God kan? Waarom laat Jezus 
de discipelen alleen? Waarom laat Christus ons 
alleen achter in de wereld?”. Ik kon maar een 

antwoord op deze vraag geven: “Omdat u, om-
dat wij in deze wereld een taak hebben, een taak 
die niet vanzelfsprekend is en toch zijn wij kwets-
bare gelovigen die over God moeten spreken en 
van Christus moeten getuigen op deze aarde, in 
deze kerk en deze gemeente”
De grote mensenkring tijdens de Avondmaalsvie-
ring was een levend beeld van verbondenheid. 
Op dat moment voelden we dat wij één zijn “en 
dat de Verborgene bij ons is”. In de stilte, die te 
snijden was toen de schaal met het brood en de 
beker met wijn rondging, konden we niet anders 
dan biddend onze verlosser vragen: “Laat ons 
zo leven dat wij één worden in Christus en met 
blijdschap vruchten voortbrengen die heilzaam 
zijn voor heel de wereld, door Christus, onze 
Heer. Amen”

Ook na de dienst ging de verbroedering en ver-
zustering onder het genot van een kopje koffie 
of thee verder. 

De met liefde voorbereide broodmaaltijd en 
heerlijke soep(en), gaven ons de nodige kracht 
voor het namiddagprogramma dat nog voor ons 
stond. Glimlachend moest ik, onder het eten aan 
de profeet Elia denken die een koek op gloeien-
de stenen gebakken en een kruik water van de 
engel kreeg om kracht te krijgen voor zijn tocht 



6 | 

Terugblik

naar de berg van God. Hij dronk en gesterkt door 
dat voedsel liep hij volgens de Bijbel nog veertig 
dagen en nachten tot hij de Horeb bereikte. Ge-
lukkig moesten wij geen veertig dagen en nach-
ten in Brugge rondlopen, maar onze wandeling in 
deze historische stad is zeker de moeite geweest. 
Voordat we op pad gingen, kregen we eerst een 
vakkundige uitleg van mw. Danny Constant over 
het protestantisme in Brugge en daarna is dhr. 
Jan van Groenigen meer dan een uur ons gids 
geweest. 
Toen we weer in ‘t Keerske terug waren, wisten 
we nog niet wat er op ons te wachten stond. 
“Koffie, thee en gebak om af te sluiten” – zo was 
er met ons gecommuniceerd, maar blijkbaar is er 
op die zondag bij de protestanten in Brugge een 
wonder gebeurd en het gebak vermenigvuldigd. 
’t Is lang geleden dat ik zoveel taarten en gebak-
jes in alle soorten en maten op één plaats gezien 
heb. We hebben ons best gedaan, maar tever-
geefs, onze magen waren veel te klein voor zo’n 
overvloed aan lekkernijen.

We waren al lang terug in Gent toen ons een 
e-mail van Jannica de Prenter bereikte. De do-
mina van Brugge was zodanig geïnspireerd door 
onze gezamenlijke dag dat zij een gedicht schreef 
(zo maar, à la Jannica) over gastvrijheid en ver-
bondenheid die zij graag met ons wilde delen (zie 
kader).

Gastvrij zijn
Gastvrij zijn, dat is uitzien om de ander te ontmoeten.
Gastvrij zijn, dat is met liefde en aandacht,
soep en taart maken,
samen een maaltijd delen,
schouder aan schouder,
in de kring,
brood en beker die
van hand tot hand gaan.
Liefdeswoorden ingedronken,
verbondenheid die vloeit,
als overvloedige bruiloftswijn.
Gastvrijheid is aandacht voor de ander,
in woord en in gebaar.
Een vriendelijk woord, een babbeltje,
samen lachen om een goede grap.
Gastvrijheid is samen oplopen
in een mooie stad, en dan ontdekken:
in die ander herken ik mij.

Op 5 mei hebben wij opnieuw 
ontdekt hoe belangrijk het is om 
samen te zijn, om samen kerk en 
gemeente te zijn. In de laatste ja-
ren is er al veel gesproken geweest 
over de samenwerking tussen ver-

schillende gemeenten van de VPKB. Velen onder 
ons doen heel veel op verschillende niveaus om 
dit te promoten. Als predikant van de Brabant-
damkerk te Gent ben ik blij, dat het voor ons 
gelukt is om niet alleen bij de theorie te blijven. 
Bedankt! 

Ds. Tihamér Buzogàny 
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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:

05 mei:  we waren in Brugge
12 mei:  voor Aletta ter bemoediging
19 mei:  voor Christelle met een felicitatie voor haar  
  welverdiende pensioen
26 mei:  voor Carolin en David Schrans als gelukwens  
  voor de geboorte van hun dochtertje Robin

19 mei 2019: Optreden Jeugdkoor WAELRANT (Koorlink)
De jeugd palmt onze kerk in als het Jeugdkoor WAELRANT o.l.v. Marleen De Boo met hun uitvoering 
Music that Moves de talrijke luisteraars doet genieten van een soms ontroerende en naar het einde 
toe dynamische beleving van klanken en beelden. Dit waren beslist geen hangjongeren, maar jonge-
ren met talent en passie voor muziek.

Marijke Schaefer

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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Vooruitblik 

Gezien de drukke agenda van onze Bijbelstudievrienden en de talloze activiteiten 
die in de laatste weken van mei in en rond onze gemeente plaatsvonden, 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. 

Ds. Tihamér Buzogàny

Bijbel aan huis
5 en 7 juni 2019

Cydonia Barocca
7 tot 10 juni 2019

Met 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   10:00 cantatedienst
    15:00 sonates en concerti
. maandag 10 juni  14:00 sonates en concerti

Tijdens de Pinksterdienst zal Cydonia Barocca op verschillende momenten aria’s of 
instrumentale muziek voorstellen (o.a. de Pinkstercantate uit de Harmonische Got-
tesdienst van Telemann voor alt, trompet, viool en basso continuo). 

Voor de andere optredens: personen die dit artikeltje van de kerkbrief tonen, krij-
gen een reductie van 10% !

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

12 juni 2019

Koorlink
Roeselaars Kamerkoor

zondag 23 juni 2019 om 16:00
Roeselaars Kamerkoor o.l.v. Bart Naessens
De Bach-familie
Dit koor is Cultureel Ambassadeur Roeselare 2016-2018. 
De Bach-familie is breed vertakt, maar wat telt is de kwaliteit van elke Bachmusi-
cus. De motetten van Johann Sebastian zijn meesterlijk en standaard: Lobet den 
Herrn, Singet dem Herrn en Jesu meine Freude zijn absolute hoogtepunten van de 
barok. 
Denk daar nog het sobere, maar schitterende Fürchtet euch nicht van Johann Mi-
chael bij en het beklijvende, eveneens dubbelkorige Das is meine Freunde van Jo-
hann Ludwig. Je zal volmondig beamen, dat de naam Bach in die tijd in Thüringen 
synoniem was voor Musicus. 
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Vooruitblik

Bijeenkomst 
Belgisch-Duits 
Convent 2019
28 tot 31 augustus 2019

Verblijf voor jongeren
04 tot 12 augustus 2019
Oost-Frankrijk

Dit jaar gaan de jongeren van het district Oost-Henegouwen - Namen - Luxemburg  
met de Service Protestant de la Jeunesse mee naar Oost-Frankrijk, Franche Comté! 
In een gebied waar 43 % van het grondgebied door bossen wordt bedekt, beslaan de 
meren 718 ha en stromen de rivieren over 1.654 km. 
We brengen onze koffers naar Les Fontenelles op een hoogte van 900 meter. Een 
ideale plek om je batterijen op te laden in een uitzonderlijke natuur.
Op het programma: ontspanning, ontmoeting, spirituele bezinning, wandelingen, 
spelletjes, regionale bezienswaardigheden....
Nederlandstaligen die op een spontane manier hun kennis Frans willen opkrikken, 
zijn meer dan welkom.
Leeftijd:  van 13 tot 18 jaar
Data:  van 4 tot 12 augustus 2019
Prijs:  320 €
  voorschot van 100€ uiterlijk 28.06.19 betalen.
Inschrijvingen: www.spj.be
E-mailadres: info@spj.be

De voorbereidingsgroep nodigt u heel hartelijk uit voor de conferentie van dit jaar 
rond het thema : Europa – Quo vadis ? In welke richting ontwikkelt Europa zich? En 
wat is de bijdrage van de kerken?

In het jaar van de verkiezingen voor het Europese parlement waarin een bonte rij 
crises in de Europese Unie zich manifesteert – van de Brexit via de terugkeer van 
uitdrukkelijk nationale of zelfs nationalistische houdingen tot aan de onopgeloste 
vraag van het omgaan met vluchtelingen – is het tijd om na te denken over de situa-
tie en de toekomst van de Europese Unie en de discussie aan te gaan over de actuele 
opdracht en de politieke mogelijkheden van onze kerken in Europa.

Onze conferentie vindt plaats in de Oude Abdij Drongen bij Gent,
http://www.oudeabdij.be

Prijs:
Eenpersoonskamer: € 205,00
Tweepersoonskamer: €185,00 per persoon, samen: €370
U kunt het betreffende bedrag storten of overboeken naar deze bankrekening:
Konvent-Convent-Convention
IBAN: BE61 3770 6557 0017
BIC:  BBRUBEBB

Voor het programma, het inschrijvingsformulier en verdere inlichtingen kunt u zich 
wenden tot onderstaand adres. Uw aanmelding zien we graag tegemoet vóór vrij-
dag 28.06.2019. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging met een precieze 
routebeschrijving.

Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Jelle Brouwer, Mechelsveldstraat 46 - 2800 Mechelen (tel. 015/20.51.54)
e-mail: jhbrouwer@protestant.com
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Sacrale Wervels
Vraagje aan alle gemeenteleden
De kunstenares Rita Van Gansbeke wil ook een kunstwerk creëren met allerlei kamerplanten.
Kun je op zondag 30 juni a.s. een kamerplant met schaaltje eronder meebrengen?
Op die manier is de verbondenheid nog groter als we zelf met onze kamerplant deel mogen uit-
maken van haar creatie.
Na de Gentse Feesten krijg je het plantje terug.
Dank dank dank dank.

Rita Martens

Sacrale Wervels
Opening tentoonstelling

Zaterdag 6 juli 2019 om 19:00
Brabantdamkerk

Het Duo Fantasia brengt een muzikaal intermezzo.
Vader Rik en dochter Katrijn Couvreur spelen al 15 jaar muziek. Katrijn speelt dwars-
fluit en zingt, Rik begeleidt haar op harp en gitaar. Veelal spelen ze eigen composi-
ties of bewerkingen van bekende songs: geen dansmuziek maar fijne luistermuziek.
De Ierse folk en de Zuid-Amerikaanse Andes muziek vormen een leidraad doorheen 
hun ganse werk.

Om 20:00 volgt dan de opening van de florale tentoonstelling: Groen- Bloem- Zoen.
De floral designer is Rita Van Gansbeke.
Zij is meesterbloembinder en ziet het als een uitdaging om oeroude technieken zo-
als binden, stapelen, rijgen… op een vernieuwende wijze toe te passen in eigentijd-
se florale kunst.
Haar schikstijl is naturel, ritmisch en bezit een ontroerende spontaniteit.
Belangrijke inspiratiebronnen zijn de natuur, de tuin, creatieve objectontwikkeling 
en trends uit de kunst- en designwereld.
In haar floraal werk streeft zij naar een optimale verbondenheid tussen natuurlijke 
materie, vorm en emotie.
We eindigen met een receptie indien mogelijk op het pleintje voor de kerk.
Iedereen van harte welkom!

Rita Martens
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Pinksteren

Heer
eens in de hoogten
bij uw Vader opgenomen
werden hemel en aarde
hol en leeg
tot de Geest
in de ijle chaos
zijn Grootheid strooide

Het Verrijzenisgejuich is uitgedeind.
nu een angstig wachten
op de troost van de Helper
bij uw afscheid ons beloofd.
uw belofte een zekerheid,
meer dan het woord van een mens
blijf mij nabij
met uw Geest van Wijsheid
die zuivert van eigenwaan,
met uw Geest van Sterkte
die zwakheid ter hulp komt,
met uw Geest van Raad
die radeloosheid wegneemt

in een wereld
vol duisternis
Gij
Licht van mijn leven

Maarten Westenrode
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Gaspard de Coligny-school

Groen licht van de inspectie! 

De afgelopen weken waren er 
van extreme drukte en stress! 
Einde maart onderging mees-
ter Erwin een noodzakelijke 
ingreep waarbij hij een nieu-
we knie werd ingeplant. Het 
herstel verloopt gunstig en we 
wensen hem nog veel beter-
schap. 

Tijdens zijn ziekteperiode, die 
nu bijna ten einde loopt, volg-
de juf Tonia (K2) het dagelijkse 
reilen en zeilen op school op. 
Maar het was meer dan op-
volgen want de reeds aange-
kondigde doorlichting kwam 
er gestaag aan. Drie inspecteurs streken neer 
op vrijdag 17 mei om tot en met donderdag 23 
mei de school grondig door te lichten. Alle leer-
krachten en medewerkers op school werden aan 
de tand gevoeld en dat de inspecteurs grondig 
te werk gingen, beaamden deze laatsten zelf. 
Schoolvisie, Nederlands, muzische vorming, doe-
len formuleren, keuze van leermethodes... wer-
den getoetst met de leerkrachten van de kleuters 
en van de lagere school. 

Onmiddellijk bij de aanvang van het synthese-
gesprek, waar ikzelf als voorzitter was op uitge-
nodigd, kwam het verdikt van de inspectie: de 
school krijgt een gunstig groen advies en dat, ik 
citeer, dankzij hard werken. Er werd rekening ge-
houden met de kleinschaligheid van onze school, 
wat we apprecieerden. Het is duidelijk dat in 
een grote school de ondersteuning ook groter 
en vanzelfsprekender is. Het viel de inspecteurs 
overigens ook op dat er een grote eenstemmig-
heid heerst onder de leerkrachten. Ze zitten met 
andere woorden op éénzelfde golflengte wat het 
onderwijs en de sfeer alleen maar ten goede kan 
komen. Het eigen project van de school waarbij 
wordt uitgegaan van de uniciteit van elk kind 
werd zeer gewaardeerd. Het onderwijskundig 
beleid is volgens de inspectie zeer divers in aan-

pak en wordt door sommigen te hevig en door 
anderen dan weer te kalm aangepakt. Maar al-
les is mooi in evenwicht! Het constante overleg 
tussen de kleuterleerkrachten enerzijds en de 
lagere school leerkrachten anderzijds valt op. En 
dat werpt vruchten af. Een heikel punt het mu-
zische, waarop tijdens de vorige inspectie een 
aantal werkpunten werden over geformuleerd, 
kreeg nu een dikke duim! Als bestuur zullen 
we bij de uitvoering van de bouwplannen zeker 
nog meer ondersteuning moeten geven aan de 
directie. Misschien moeten we denken aan een 
bouwcommissie met een aantal externe betrok-
ken leden! Voelt u zich aangesproken, spreek me 
gerust aan! 

Rest me niets anders dan het hele team te felici-
teren met dit zeer gunstig rapport van de door-
lichting en op naar de komende jaren. Het harde 
en intensieve werken is door de Hemelse Vader 
gedragen en gezegend. Daarvoor is eenieder erg 
dankbaar!

Meer info: www.mijnschool.be

Aletta Rambaut
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Pastoraat

Wel en wee van de Brabantdamgemeente

Overlijden
Met een droevig hart moet ik u deze maand twee 
overlijdensberichten mede delen van mensen 
die gedurende  meerdere jaren deel uitmaakte 
van of dichtbij onze gemeente stonden.
Op 1 mei is de heer Daniël Van Belzen overleden 
in de gezegende leeftijd van 94 jaar. Jarenlang 
kwam Daniël trouw naar onze zondagsdiensten 
en kon je na afloop met hem heel zinvol van 
gedachten wisselen over geloof en interpreta-
tie van de bijbelse teksten die in de lezingen en 
overdenking ter sprake waren gekomen. Hij was 
een zeer belezen man met uitgesproken idee-
en over geloof en samenleving. De laatste jaren 
werd hij minder mobiel en kon hij de afstand tus-
sen Aalterbrug en de Brabantdamkerk niet meer  
overbruggen. De bezoekjes die wij hem brachten 
stelde hij dan weer zeer op prijs. Wij danken zijn 
dochter Ineke om ons te contacteren en zullen 
hem herinneren als een man die recht door zee 
ging en veel houvast had aan zijn diepe geloofs-
overtuiging.
Op diezelfde 1 mei vierde Herman Fresen nog 
zijn 72ste verjaardag, maar op 21 mei is hij, voor 
ons toch, heel onverwachts overleden. De uit-
vaartdienst had plaats op 29 mei in de kapel De 
Olijftak te Brasschaat. Wij bieden de familie onze 
innige deelneming aan. Wij zullen hem blijven 
herinneren als een zeer gewaardeerde warme 
persoonlijkheid, die jarenlang als gastpredikant 
bij ons kwam met zijn goede vriend die hem 
door heel Vlaanderen reed. Na zijn loopbaan in 
de zakenwereld heeft hij zijn leven gewijd aan 
evangelisatiewerk als aalmoezenier en als gast-
predikant. 
Nog maar kort geleden in april van dit jaar hield 
hij zijn website ten doop www.herman-fresen.be 
als een steun en bemoediging voor de zoeken-
de mens. Ik raad u aan zelf eens in te loggen om 
deze zeer persoonlijke getuigenissen te lezen. 

Beterschap
De afgelopen maand is er gelukkig ook heel wat 
bemoedigend nieuws te vermelden. 
Operaties die goed zijn verlopen, zoals de plaat-

sing van een nieuwe heup voor Aletta Rambaut. 
De kerkgangers hebben al kunnen constateren 
dat zij alweer vlug ter been was en stap voor stap 
haar taken weer op nam. 
Ook bij Rita Martens verlopen de behandelingen 
volgens wens, dat wil niet zeggen dat alles achter 
de rug is want intensieve controle is nog nodig 
en rust op gepaste momenten ook. Beide dames, 
die toch zoveel werk voor onze gemeente verzet-
ten, wensen we veel beterschap toe en de goe-
de raad om toch niet verder te springen dan hun 
stok lang is want dan kom je uiteindelijk verder 
dan je denkt.
Wij wensen ook veel beterschap toe aan twee 
andere dames, die beiden elk op hun eigen wij-
ze al jaren met zware behandelingen worden 
geconfronteerd met een grote impact op hun 
dagelijks bestaan en dat van hun familieleden. 
Met Etty Deelstra gaat het eigenlijk goed. Alle 
onderzoeken en testen bevestigen dat het blijft 
vooruit gaan, maar de weg is wel heel lang. Bij 
Elly De Backer wisselen de goede en mindere da-
gen elkaar nog heel regelmatig af en houdt de 
vermoeidheid haar dan in bed om weer nieuwe 
energie op te doen. Met haar man John kon zij de 
afgelopen maand een week doorbrengen aan de 
prachtige Zeeuwse kust met zijn eindeloze dui-
nen en brede stranden. We wensen jullie toe dat 
die gezonde, pure zeelucht de  batterijen weer 
hebben opgeladen.

Verhuis berichten
Ko van Heest vraagt ons zijn nieuw adres sinds 2 
maart 2019 mee te delen, waar hij heel gelukkig 
is: Service-flat, Abraham  Voortmanstraat  4,  bus 
002 - 9000 Gent (Tel.: 09-430.20.32).
Twee “A’s” hebben hun nieuw verblijf betrokken. 
Annemarie Laruelle-Knop woont nu in een spik-
splinternieuwe assistentiewoning in de Quin-
ten Metsijsstraat 47 bus 204 te Sint-Amands-
berg, het telefoonnummer bleef ongewijzigd: 
09/251.10.99. Zij vertelde mij opgewekt dat ze 
er zich vanaf de eerste dag al thuisvoelt, geen 
trappen meer te doen en alle moderne comfort 
die zij op haar vorige adres toch wat moest ont-
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Pastoraat
beren. Met vooral  veel hulp van haar dochter is 
deze grote stap nu genomen om  van groot naar 
kleiner te verhuizen en afscheid te nemen van 
dierbare objecten. Gelukkig is er voor veel hier-
van een nieuwe toekomst weggelegd, wat haar 
vreugde schenkt. Nog vele gelukkige jaren wen-
sen we je toe in goede gezondheid en we danken 
je voor je uitnodiging om eens langs te komen.
De tweede A is Astrid Van der Haeghen, nichtje 
van  Herwig en Bea Smetryns, die al zoveel jaren 
in het “adelaarsnest” bovenop het PCC huisde en 
die nu een nieuw stekje gevonden heeft in een 
huisje ergens in Gent. Ook jou wensen we alle 
goeds toe en wip toch zo nu en dan nog eens bij 
ons binnen. Het zal een vreemd gevoel zijn je niet 
meer daar boven te weten, zeker voor de andere 
bewoners van het PCC.

Pensioen
Voor Christelle Kuipers is er deze maand ook heel 
wat veranderd, want zij heeft haar lange carriè-
re tussen de bollen en de potplanten afgesloten 
en kan nu aan haar welverdiende pensioen be-
ginnen. Jaren waarin je niet meer door weer en 
wind op je fiets zal moet vertrekken om tijdig op 
je werk te verschijnen, jaren waarin je je eigen 
goesting voorrang kan geven en wij wensen je 
daarbij heel veel mooie momenten toe in goede 
gezondheid.

Reisje
Enkele dames van de dansgroep zijn op hun jaar-
lijkse uitstap dit jaar naar Hamelen een gezellig 
stadje in Duitsland geweest, het was een mooie 
reis en iedereen is ook weer thuis gekomen.  Nie-
mand heeft zich laten verleiden door de fluit-
muziek van de rattenvanger en dat is maar goed 
ook, we kunnen jullie echt niet missen.

Studenten
Voor onze studenten is de meest stressy maand 
van het jaar aangebroken, want er moet nu be-
wezen worden dat ze dit studiejaar ook echt wat 
opgestoken hebben van de lessen en colleges die 
met minder of meer ijver gevolgd werden om die 
kennis nu om te zetten in succesvolle examens. 
Om hen en andere studenten daarbij toch een 
beetje te helpen, stellen wij de kerk open in juni 

om er in stilte te komen blokken, de nieuwe 
trend onder studenten. Van hieruit danken wij 
de vrijwilligers die dat mogelijk maken en wen-
sen wij onze studenten veel sterkte toe om hun 
doel te bereiken en verder te bouwen aan hun 
toekomst.

Zo gaan we de nieuwe maand weer in met zijn 
lange dagen en laten we ons gedragen weten op 
Gods vleugels die ons beschermen en behoeden. 
Zoals de adelaar onder haar jongen vliegt om ze 
op gevangen als ze dreigen te vallen.

Marijke Schaefer
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Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogàny

De betekenis van Pinksteren

Toen de apostelen vervuld 
werden van de Heilige Geest 
en opeens in vreemde talen 
begonnen te spreken, snapten 
de aanwezigen er helemaal 
niets van en vroegen aan el-
kaar: “wat heeft dit toch te 
betekenen?” (Han 2, 12/b). De 
vraag blijft ook tegenwoordig 
actueel: wat betekent eigenlijk 
Pinksteren? 

Het bekende hoofdstuk twee 
van Handelingen over de 
komst van de Heilige Geest, 

moeten we in het licht van Handelingen 1:4-8 
zetten, waar we de opdracht van de opgestane 
Heer lezen: “Ga niet weg uit Jeruzalem, maar 
blijf daar wachten tot de belofte van de Vader… 
in vervulling zal gaan” (Han 1, 4) Jezus vertelt 
aan de apostelen dat het wonder over een paar 
dagen zal gebeuren, dat ze met de Heilige Geest 
worden gedoopt en hierdoor kracht krijgen om 
over Jezus te “getuigen in Jeruzalem, in heel Ju-
dea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aar-
de” (Han 1, 8) 

Pinksteren is dus een bijzonder moment in de ge-
schiedenis, wanneer God de zijnen machtigt om 
zijn getuigen te worden op aarde. Het doel van 
Pinksteren is dus de missie! Een missie met een 
duidelijk doel: de aarde vol krijgen met mensen 
die Hem kennen.
De uitstorting van de Geest is door drie verschijn-
sels vergezeld. Ten eerste kwam er uit de hemel 
een vreemd geluid dat overal in huis te horen 
was. Daarna zagen de apostelen iets dat op vuur 
leek en later begonnen ze te spreken in vreemde 
talen. 
Het vreemde geluid dat op een hevige windvlaag 
leek, is het beeld van de onzichtbare macht. De 
wind is onzichtbaar, maar de ravage die deze kan 
aanbrengen, is niet te onderschatten. Jammer 
genoeg moesten wij dat in de voorbije jaren ver-
schillende keren op TV zien. De apostelen horen 
het geluid van de wind, maar voelen het blazen 

niet. Hier gaat het om een van de hemel afkom-
stige stem die luid genoeg was om de menigte, 
die toen in Jeruzalem was, van alle kanten te la-
ten samenkomen. Toen Ezechiël (Ez 37) tegen de 
botten begon te profeteren, hoorde hij ook een 
geluid en de botten bewogen naar elkaar toe en 
voegden zich aaneen. Ook daar vertelt God dat 
Hij zijn Geest aan de zijnen zal geven en ze zul-
len weer leven. Jezus gebruikt hetzelfde beeld 
als Hij in gesprek gaat met Nikodemus: “de wind 
waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar 
je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij 
heen gaat” (Joh 3, 8) 
De vurige tongen die met de eerste Pinksteren 
verschenen, zijn het symbool van Gods presen-
tie. Het vuur is niet alleen met Pinksteren, maar 
overal in de Bijbel de representatie van Gods 
aanwezigheid. Mozes zag dat de doornstruik in 
lichterlaaie stond en toch niet verbrandde (Ex 
3,2), God zelfs was in de doornstruik (Gen 3, 4). 
Later is een vuurzuil het die Israël in de woestijn 
leidde en beschermde. Johannes zei over Jezus 
dat Hij met de “Heilige Geest en met vuur zal 
dopen”. (Luc 3, 16). Jezus zelf zegt het volgende 
over zijn komst: “Ik ben gekomen om op aarde 
een vuur te ontsteken” (Luc 12, 49) 
In de kerkgeschiedenis is de Geest van God altijd 
onzichtbaar geweest. Een onzichtbare vernieu-
wer. Tegenwoordig blijft de Geest een belang-
rijke rol in veranderingsprocessen spelen als de 
kracht van God en de band tussen de Vader en 
de Zoon. Hij is de Heer die levend maakt (zie Eze-
chiël 37). Maar de Geest, die met de eerste Pink-
steren gekomen is, is niet alleen een vernieuwer, 
hij is ook de trooster die Jezus aan zijn discipelen 
beloofde, de pleitbezorger die altijd met ons zal 
zijn, die ook in het donker mee komt en ons nooit 
alleen laat. 
Wat ik een paar dagen voor Pinksteren hoop, 
is dat de Geest ons leven vernieuwt en wij de 
kenmerken vertonen die onze Trooster typeren: 
“liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 
en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbe-
heersing” (Gal 5, 22 -23) 
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Varia

Sluitingsdata komende Kerkbrieven
Vrijdagavond 21.06.2019 voor het zomernummer
Zondagavond 18.08.2019 voor het septembernummer

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

Proficiat aan de jarigen
11 juni     Louise van ’t Hoof 
18 juni     Nelly Parlevliet
22 juni     Patricia Poelaert
22 juni     Margaretha Zerfass wordt 107 jaar!!!
23 juni     Jozias Boon
24 juni     Etty Deelstra
29 juni     Fien De Beun
02 juli      Philippe Adams
02 juli      Anne-Marie Laruelle

Activiteitenkalender
Zat.  en zond. 01 en 02 juni  Open-kerken-dag (Gent-Brabantdam)
Woensdag 05 juni   14:00 Seniorendans (Melac Zwijnaarde)
    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
Woensdag 12 juni  19:30 Pinkstertocht
Woensdag 19 juni  14:00 Seniorendans (Melac Zwijnaarde)
Zondag  23 juni  16:00 Koorlink : Roeselaars Kamerkoor

Zaterdag 06 juli  19:00 Opening Sacrale Wervels
Woe. tot di. 10-30 juli  KAP-kamp

Zond. tot ma. 04-12 augustus  Verblijf Jongeren (Frankrijk)
Woe. tot zat. 29-31 augusus   Belgisch-Duits Konvent (Drongen)
Zaterdag 14 september 14:30 Bijbelstudie PCC
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Gedicht

Dit is de dag
Dit is de dag, Heer God,
Dat Gij uw levensadem geeft
Aan deze wereld
Dat Gij een vuur van liefde
Aansteekt in de mensen,
Vandaag is het de dag
Dat wij bijeengeroepen worden
Om uw kerk te zijn.
Wij danken U, met de woorden
Die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid,
Wij bewonderen U
Uit kracht van uw heilige Geest
En noemen U vol vreugde
Onze Vader.

          H.Oosterhuis
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Dienstenrooster

Zondag, 2 juni                                                                                                                                   Open kerk
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle  / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Arnold De Jonge
Koffiedienst   Janny Geluk en Rita Martens

Zondag, 9 juni                                                                                     Pinksterdienst m.m.v. Cydonia Barocca 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Marijke Schaefer
Collectes   Gaspard de Coligny School
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Wilma Meyerinck
 

Zondag, 16 juni                                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Arnold De Jonge
Koffiedienst   Martine De Jonge / Micheline Morel
 

Zondag, 23 juni                                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Ko van Heest
Koffiedienst   Pascal en Ingrid D'hont
 

Zondag, 30 juni                                                                                                                                                        
Voorganger   Els Maassen
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Arnold De Jonge
Koffiedienst   Spontane hulp 
 

Zondag, 7 juli                                                                                                                                                            
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle  / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
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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. 

 Juni 2019  
   
zo 2 Spreuken 6: 20 - 35 Vreemdgaan is gevaarlijk
ma 3 Spreuken 7: 1 - 27 Laat je niet verleiden
di 4 Spreuken 8: 1 - 11 Filosofie is …
wo 5 Spreuken 8: 12 - 21 … liefde voor de wijsheid
do 6 Spreuken 8: 22 - 36 Scheppingsverhaal
vr 7 Spreuken 9: 1 - 18 Wijsheid duurt het langst
za 8 Psalm 117  Kort maar krachtig
zo 9 Handelingen 2: 1 - 13 Verstaanbaar voor iedereen
ma 10 Handelingen 2: 14 - 28 Vervulde profetie
di 11 Handelingen 2: 29 - 36 Trefzeker
wo 12 Handelingen 2: 37 - 47 Doopdienst
do 13 Handelingen 3: 1 - 10 Op de been geholpen
vr 14 Handelingen 3: 11 - 26 Niet in eigen kracht
za 15 Handelingen 4: 1 - 12 Confrontatie
zo 16 Handelingen 4: 13 - 22 Wie moet je gehoorzamen?
ma 17 Handelingen 4: 23 - 31 Bewogen gebed
di 18 Lucas 7: 36 - 50  Geven en vergeven
wo 19 Lucas 8: 1 - 8  Zaaien en oogsten
do 20 Lucas 8: 9 - 15  Betekenisvol
vr 21 Lucas 8: 16 - 21  Familiebijeenkomst
za 22 Lucas 8: 22 - 25  Volgelingen dichtbij en op afstand
zo 23 Lucas 8: 26 - 39  Bezeten (van angst)
ma 24 Lucas 8: 40 - 56  Aanraking
di 25 Lucas 9: 1 - 9  Uitzendprogramma
wo 26 Lucas 9: 10 - 17  Het broodnodige
do 27 Lucas 9: 18 - 27  Imago-onderzoek
vr 28 Lucas 9: 28 - 43a  Hoog bezoek
za 29 Lucas 9: 43b - 50  Hoofd- en bijzaken
zo 30 Lucas 9: 51-62  Goed te volgen?


