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Inhoud

 Een marathonvergadering, zo kunnen 
wij de laatste kerkenraad van dit werkjaar noe-
men. We moesten twee maanden voorbereiden 
en ook enkele activiteiten voor september kwa-
men aan bod.
 Sacrale Wervels: hopelijk komt u ook 
naar de opening op zaterdag 6 juli om 19:00. 
Na het optreden van het duo Fantasia zal de 
kunstenares Rita Van Gansbeke haar BLOEM – 
GROEN – ZOEN -tentoonstelling toelichten.
Tijdens de Gentse Feesten brengen wij een mooi 
programma van muziek en monoloog. Zie maar 
naar de flyer.
 Op zondag 21/7 en 4/8 is er gezamenlij-
ke dienst met Gent-Rabot in onze kerk. Op zon-
dag 28/7 en 11/8 kerken we in het Rabot.
 Opgelet: op zondag 18/08 gaat onze 
kerkdeur dicht want het is Geuzenfeest in Hore-
beke. Voor programma en inschrijving zie verder 
in dit nummer.
 Onze dominee is met vakantie van 28 juli 
in de namiddag tot zondag 19 augustus. U kunt 
steeds terecht bij iemand van de kerkenraad, bel 
gerust wij helpen u graag verder.
 Op zaterdag 14 september in de namid-
dag loopt in het PCC Bijbel aan huis voor de beide 
groepen met als onderwerp: Vrouwen in de Bij-
bel.
 Zondag 15 september is het startzon-
dag. Houd die datum al vrij, we hebben een ver-
rassing in petto.
 Er is opnieuw een televisiedienst in onze 
kerk op zondag 22 september. Met de voorberei-
dingen zijn we reeds bezig.
 U ziet het druk druk druk. Tot slot wil ik 
alle kerkenraadsleden danken voor hun inzet dit 
werkjaar en hopelijk krijgen we nu wat rust en is 
het dan uitkijken naar vele positieve perspectie-
ven. Fijne vakantie!
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Terugblik
ProFest!
Een Protestants Feest
Gent - 30 mei 2019 
Veelkleurig & Meerstemmig

Een wonderbare dag!

Het lijkt al heel lang geleden, maar vergeten zul-
len wij 30 mei niet snel wanneer de protestanten 
van België voor een dag in vrede en vriendschap 
in de Arteveldestad samen mochten zijn. De or-
ganisatoren wilden niets liever dan van de voor-
malige AKV (= Algemene Kerkvergadering) een 
gezellige feestdag maken. Vandaar de nieuwe 
naam, die deze dag in 2019 kreeg: ProFest 
Dat de wil van de initiatiefnemers werkelijk-
heid werd, konden de aanwezigen alleen maar 
beamen. Van begin tot eind liep alles zoals het 
gepland en iedere gelovige of sympathisant 
kon zich herkennen in de gekozen liederen of 
de preek van onze Synodevoorzitter ds. Steven 
Fuite. De gesprekgroepen en creamarkt hebben 
veel aandacht getrokken en de gespreken die wij 
met elkaar mochten voeren, hebben een enor-
me meerwaarde aan ProFest gegeven. 
Ook onze kerkgemeenschap mocht iets voor die 
dag betekenen. Dankzij de enthousiaste kook-
groep van de Brabantdamkerk heeft een groot 
deel van de aanwezigen geen honger moeten 

lijden. Meer dan 300 mensen smulden van de 
met liefde voorbereide Hongaarse goulash. We 
denken dat die smaakte want veel is er niet over-
gebleven van de 180 liter hartige lekkernij. Niet 
alleen de kookgroep, maar ook onze Francis Van 
De Walle heeft zijn handen uit de mouwen gesto-
ken om te helpen waar kon. Het voor ons goed 
bekende Mathias-blaasensemble, waarin onze 
Francine Ongenae speelt, heeft ook geschitterd 
aan het begin van de dag. 
De ProFest-elijke dankwoorden hebben niet lang 
op zich laten wachten en zodra de organisatoren 
een beetje uitgerust waren, mocht ik op een za-
terdagavond, na een vermoeiende dag, een brief 
in mijn brievenbus ontvangen, waarvan ik de in-
houd hiervan hieronder graag met jullie deel. 
Graag kijk ik terug naar de laatste dag van mei 
en ben fier, maar ook dankbaar dat ook onze 
gemeenschap iets heeft bijgedragen. Nog eens 
bedankt!

Ds. Tihamér Buzogàny
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Terugblik
Het was mooi om te zien. Zoveel mensen die van alle kanten naar Gent kwamen. Veelkleurig en meerstemmig. 
Bij het voorstellen van de gemeenten konden we zien dat er leden uit die gemeenten aanwezig waren.
Meerstemmig een nieuw lied aanleren, verliep vlot. Een koor ondersteunde daarbij. Francine Ongenae met het 
ensemble Matthias namen ook een deel van de muziek voor hun rekening.
Daarna gingen we in groepjes bij elkaar zitten om via kaartjes met vragen in gesprek te gaan. Aan onze tafel, 
leden van 5 gemeenten. Dit was een mooie positieve ervaring.
En dan was het lunchtijd. De zon scheen! We konden zelfs buiten eten. Het was genieten van de goulash, 
gemaakt door onze dominee, bijgestaan door vele handen. Chapeau voor deze prestatie: voor zoveel mensen 
zoiets heerlijks klaar te maken.
Achter de schermen werd hard gewerkt. Ook voor de kinderen was er veel te doen. Sabine (vrouw van Rudy 
Liagre) heeft zich met anderen samen daarvoor ingezet.
De dag werd afgesloten met een gezamenlijke viering.

Janny Geluk
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Terugblik

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:

02 juni:  het trio Tihamér Buzogàny, Philippe Adams en Jasmien van Belle  
  als dank voor de catering op Profest alsook voor Willem Lorein  
  voor de beeldjes op Open Kerkendag
09 juni:  Evie Jacques met felicitaties als oma en ter bemoediging
16 juni:  Bea Baetens als dank voor het werk aan de Kerkbrief
23 juni:  Mevrouw Zerfass is 107 jaar, proficiat!!!    

Openkerkendagen
1 en 2 juni 2019

Deze dagen, die dit jaar in het verlengde weekend van Hemelvaart vielen, stonden onze 
kerkdeuren wijd open om op zaterdag- en zondagnamiddag de bezoekers welkom te he-
ten. 

We waren fier met het mooie programma dat we hadden samengesteld rond het motto 
van dit jaar: EMOTIES IN STEEN. Niet zo eenvoudig, want stenen roepen bij ons eerder 
gevoelens van onbuigzaamheid en hardheid op. Gelukkig konden wij beroep doen op 
één van onze oudste leden Willem Lorein, die als beeldhouwer er wel in geslaagd is emo-
ties te leggen in de stenen die hij bewerkte. Zijn beelden hebben onze kerk een weekend 
lang gesierd en wij danken hem nogmaals heel hartelijk dat hij die dierbare stukken aan 
ons in bruikleen heeft willen geven.

Naast deze stille getuigen van Emoties en een uitleg door onze predikant Tihamér Bu-
zogàny over het protestantisme in Gent door de eeuwen heen werden er ook hemelse 
klanken getoverd uit ons orgel. 
Arina Tsytlianok, studente aan het Conservatorium van Gent, en Chris Vandenkerkhove, 
naast organist ook bouwer en hersteller van toetseninstrumenten stonden beiden garant 
voor een prachtig orgelconcert waar ook de emoties aan bod kwamen.

Het is wel jammer dat de deelname aan deze dagen toch beperkt blijft, misschien is het  
naast de vele evenementen die onze stad aanbiedt ook wel moeilijk kiezen.

Marijke Schaefer
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Terugblik

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.

Opheffing St. Anna-kerk
Wegens de monumentale grootte van de Sint-Annakerk Gent en de hieraan 
verbonden zware onderhoudskosten en de teruggang van het aantal kerkbe-
zoekers, besliste de bisschop in 2016 in het algemeen dekenaal plan voor de 
stad Gent om ondermeer de Sint-Annakerk niet langer als parochiekerk te ge-
bruiken en besliste, na gunstig advies van de kerkraad, tot onttrekking van de 
kerk aan de eredienst. De parochie Sint-Anna werd opgeheven en samenge-
voegd met de parochie Onze-Lieve-Vrouw Presentatie.

Naast de spijt van het afscheid is er tegelijkertijd een gevoel van erkentelijkheid en dankbaarheid 
voor al het mooie dat de mensen in deze kerk en parochie beleefd hebben. Bij een eucharistieviering 
in de O.-L.-V. Presentatiekerk (Klein Begijnhof) op zaterdag 29 juni jl. werd hierbij stilgestaan, gevolgd 
door een bescheiden receptie.

Studeren in kerkgebouw Gent-Brabantdam
6 tot 28 juni 2019

Sluitingsdata komende Kerkbrieven
Zondagavond 18.08.2019 voor het septembernummer
Vrijdagavond 20.09.2019 voor het oktobernummer
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

DE GENTENAAR
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Vakantie 

U bent geroepen om vrij te zijn!

De zomer is in aantocht! De vakantie komt er 
aan! Tijd van heerlijk niets doen en vrij zijn. Vrij-
heid! Een goed moment om eens stil te staan bij 
die tekst uit Galaten:  ‘U bent geroepen om vrij 
te zijn!’

Rond het jaar 1800 trokken Engelse missiona-
rissen rond met een speciale slavenbijbel. Alle 
hoofdstukken die maar enige aanleiding konden 
geven tot rebellie of opstand waren in die Bijbel 
geschrapt. Zo bleven er van de 1.189 hoofdstuk-
ken nog maar 232 over. Vooral het Oude Tes-
tament moest het ontgelden want stel je voor: 
de bevrijding van de slaven uit Egypte zou hen 
kunnen inspireren om te verlangen naar eigen 
vrijheid.
Dit kan maar één ding betekenen. De Bijbel is 
een heel gevaarlijk boek. Mensen kunnen daar 
inspiratie vinden voor gelijkwaardigheid. De gos-
pels die wij vandaag nog zingen zoals ‘Oh, Free-
dom. Oh, Freedom!’  ‘Soon and very soon… I will 
be free’ zijn daar getuige van. 
Galaten 5: 13 is zo’n tekst die werd geschrapt in 
de slavenbijbel: ‘Broeders en zusters, u bent ge-
roepen om vrij te zijn’. Als deze tekst zo belangrijk 
is, wat doen wij daar vandaag nog mee? Weten 
wij nog wat vrijheid is? 

De Pools-Belgische filosofe Alicja Gescinska heeft 
veel nagedacht over vrijheid. Dat heeft te maken 

met haar eigen levensverhaal. Ze kwam met haar 
ouders vanuit het communistische Warschau in 
het Klein Kasteeltje terecht, een troosteloze oude 
militaire kazerne in hartje Brussel. Was dit nu de 
verbetering waar de familie van droomde?
Alicja merkte dat de zo geprezen vrijheid in het 
Westen niet vanzelfsprekend was. Wat had je 
aan speelgoedwinkels als je het geld niet hebt 
om een pop te kopen? Haar eigen pop lag nog in 
Warschau. Alicja maakt verschil tussen negatieve 
en positieve vrijheid. 

Negatieve vrijheid staat voor onbegrensde vrij-
heid. Je mag alles zeggen wat je wil. Je mag alles 
doen totdat je komt aan de grens waar de vrij-
heid van de ander begint. Het is een egoïstische 
manier van vrijheid.
Positieve vrijheid daarentegen draait om jouw 
vermogen. En bij dat vermogen mag je denken 
aan het Bijbelse ‘met hart, ziel en verstand’. Al-
les wat je hebt, je talenten, je geld, je familie, je 
netwerk kortom ALLES wat je hebt. Je bent pas 
vrij als je dat vermogen hebt en daar iets mee 
kan doen.
Een voorbeeld: volgens de negatieve vrijheid is 
een analfabeet vrij om te lezen. Hij mag naar de 
bibliotheek, naar boekenwinkels en surfen op het 
web. Maar helaas, een analfabeet kan niet lezen. 
Volgens de positieve vrijheid ben je pas vrij om te 
lezen als je het vermogen hebt om te lezen. 

Negatieve vrijheid is gemakkelijke vrijheid: ieder-
een doet wat hij wil en wordt met rust gelaten. 
Egocentrisch kunnen we daarmee langs elkaar 
leven.
Positieve vrijheid maakt het ons ongemakkelijk. 
Dan gaat het wringen. Dan word je plotseling 
verantwoordelijk om mensen te leren lezen. Dan 
moet je gaan nadenken over rolstoelvriendelijk-
heid van gebouwen en openbaar vervoer. Dan 
moet je je inzetten in het onderwijs en in de zorg.

Vrijheid geeft aan ons verantwoordelijkheid. Je 
hart, je ziel, je verstand en je geld gebruiken, al-
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Vakantie  
les moet je gebruiken om een ander ook positie-
ve vrijheid te geven. 

“Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te 
zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen ver-
langens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 
want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb 
uw naaste lief als uzelf.’" Galaten 5: 13 en 14.

De Bijbel is één groot verhaal van bevrijding. Je 
bent vrij om het goede te doen om handen, voe-
ten en woorden te geven aan Zijn Liefde!
Leve die positieve vrijheid! Leve de vakantie!

Ds. Saskia Ketelaar

Vakantielectuur
Vorig jaar hebben we het boek God is een Vluchteling gelezen om 
het achteraf samen te bespreken, de schrijver David Dessin te 
ontmoeten en te horen hoe hij tot het schrijven van zijn boek is 
gekomen.

Deze keer stel ik voor om een op het eerste gezicht spannende 
zomerse vertelling mee te nemen in uw reisbagage of thuis te 
lezen op een terrasje of in de schaduw van een statige boom in 
een van onze parken voor een echt vakantiegevoel. Het gaat over 
een boek van Tessa de Loo,  dat in 2011 al werd uitgegeven: Verraad me niet.

Ik kreeg het bij toeval in handen in de bib. Het verhaal  speelt zich af in een klein dorp in het land 
van Maas en Waal, je wordt direct meegetrokken door de boeiende verteltrant, maar daarnaast 
werd ik ook  getroffen door hetgeen werkelijk aan de orde is. Een universeel gegeven, waar wij 
allemaal jong of oud, gelovig of niet mee te maken hebben en dat ons leven voor een groot deel 
richting geeft. Het geweten en hoe wij daar mee om gaan in het leven van alle dag.
Dit lijkt mij een mooi onderwerp om de komende winter eens verder uit te diepen met elkaar na 
een zondagse lunchmiddag of zo. Wat denken wij erover en hoe kan ons geloof ons hier tot hulp 
zijn?

Maar nu hoop ik dat jullie deze zomer leesplezier beleven aan dit boek dat toegankelijk is voor 
alle leeftijden en ook overal in de bib te vinden is. Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

Marijke Schaefer
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Jeugd

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

Heropstart 
Soms komen er dingen op onze weg die we niet hadden voorzien, onverwachte gebeurtenis-
sen waar we even geen antwoord op weten. Soms heeft dat een naam, andere keren weer 
niet. Feit is, vallen en opstaan hoort bij het leven. 
En opgestaan zijn we. Na een periode van afwezigheid ben ik weer klaar om er terug in te 
vliegen. Het is nog niet met volle kracht, we starten aan 50%, maar wél met volle goesting! 
Laat ons het ProJOP jaar liefdevol afsluiten en in september beloftevol heropstarten. Ik kijk 
er alvast naar uit iedereen weer te zien! 

Kathleen Vermeulen

Van januari tot nu ……                                                                                     

Jongerendag
We zijn 2019 gestart met een nieuw initiatief. Onze allereerste jongeren-
dag! Onze pionier uit Aalst, Tom Schepers, zorgde voor een topdag en 
een geweldige maaltijd!

Tienerweekend ProJOP
Voor het tienerweekend werden we hartelijk verwelkomd door peterge-
meente Protestantse kerk Brussel. Ds. Douwe Boelens en ds. Anne Kooi 
maakten er samen met hun gemeenten een geweldige ervaring van!

Kinderweekend
Onze VPKB-kinderen werden opnieuw fantastisch onthaald door ds. Marcel Pool en zijn gemeente-
leden uit Turnhout. Gastverblijf van dienst was opnieuw De Hoge Rielen. Ds. Pool werkte het inhou-
delijke programma rond het thema Sta op Petrus uit... Onze kinderen hebben er alvast van genoten.

Agenda                                                                                                                                                              

10-30/07/2019    KAP-kamp 2019 Celebrate creation!
 
13 oktober 2019   Tweede Jongerendag
    Houd alvast deze datum vrij

1 november 2019  Zaalvoetbaltoernooi - Sportzaal Edegem

Februari 2020   Jongerendag  
Maart 2020   Tienerweekend in Brasschaat
April 2020   Kinderweekend i.s.w.m. VPKB Turnhout

Nieuwsbrief
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District

Wil je over een bepaald onderwerp meer informatie, neem contact op met de vormingsver-
antwoordelijke: ds. Eefje van der Linden
E-mail: vorming@vpkb.be - GSM: 0485/743 411
Bereikbaar: dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag

District Oost- en West-Vlaanderen
 ProFest, het grote feest op 30 mei waarover u elders meer leest, was 
ongetwijfeld een hoogtepunt in de geschiedenis van het district OWVL. Na 
ruim een jaar voorbereiding waren de overige 5 nationale districten erg op-
gezet over de nieuwe formule en iedereen ziet nu al uit naar 2021, wanneer 
Oost-Henegouwen - Namen - Luxemburg aan de beurt is voor de organisatie.
 Maar ook de gewone agendapunten werden niet vergeten, waarbij 
vooral de vacatures onze aandacht blijven opeisen. In Kortrijk werd het licht op 
groen gezet om een predikant te benoemen en in Ieper werd dr. Elenora Hof als proponent door de 
Synodale Raad op 19 juni beroepbaar verklaard. In Ronse wacht men op een reactie op de vacature 
en in Knokke worden weldra nieuwe kerkenraadsleden verkozen en zal op termijn een predikant be-
roepen worden. De grote uidaging blijft om vormen van samenwerking tussen kleinere gemeenten 
te stimuleren. 
 In de buurt van Oudenaarde wordt van 10 tot 20 juli het internationale KAP-kamp gehouden, 
waaraan diverse gemeenten hun medewerking verlenen. 
 Maar we kijken als districtsbestuur ook buiten de eigen grenzen en onderhouden nauwe 
contacten met de Synodale Raad en ons Vlaamse zusterdistrict ABL. Voor het najaar staan weer boei-
ende districtsvergaderingen gepland, die steeds goed bezocht worden. Een bespreking van het tus-
sentijdse rapport van de nationale werkgroep Eigentijds Kerk-zijn staat gepland voor september en in 
oktober worden de documenten besproken die aan de Synode van 9 november worden voorgelegd. 
Voor die Synode wordt onze gemeente door Francis Van De walle vertegenwoordigd en Micheline 
Morel wordt er afgevaardigde namens Geraardsbergen. Ook onze predikant als districtsvoorzitter en 
ondergetekende dragen in die Synode hun steentje bij, zodat Gent-Brabantdam ongetwijfeld weer 
gezien en gehoord zal worden.

Rudy Liagre, districtssecretaris

Vorming
Bestaat er een gen voor geluk? 
Boeken over genetische manipulatie
De werkgroep Kerk in de Samenleving wil het komende jaar Genetische Manipulatie 
of Modificatie bespreekbaar maken in de gemeenten. Boeken en films zijn een toffe 
manier om hiermee een begin te maken omdat ze je vaak laten stilstaan bij de vragen 
van het leven.
Op de VPKB-website vind je bij Vorming een aantal suggesties om al lezend en kijkend 
na te denken over het thema Genetische manipulatie. Het zou tof zijn mocht je een klein verslagje of 
een recensie willen schrijven. De volgende vragen kunnen als richtlijn dienen:
• Wat is de boodschap van het boek over genetische modificatie?
• Bij een non-fictie boek: Heeft het boek meer inzicht gegeven in genetische manipulatie?
• Bij een fictieboek: Welke existentiële/levensvraag stelt het boek aan de wetenschap?
• Vind je dat anderen het boek moeten lezen om zo na te denken over de impact van geneti-

sche modificatie?
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Vlaamse Meesters in Situ
01 jun 2019 t/m 29 sep 2019
Zaterdag en zondag van 14:00-
17:00
Elk weekend gratis op diverse 
locaties in Gent

Vlaamse Meesters in Situ opende gedurende vier maanden sinds 1 juni op 45 
plaatsen kerken, kloosters en kastelen waar nog altijd kunstwerken hangen 
die gemaakt zijn voor die plek. Met onder andere audio en video ontsluit het 
project de verschillende sites. Een mooi Pelgrimsboek geeft je alle informa-
tie en toegang tot de fascinerende plekken. Vlaamse Meesters in Situ is een 
project van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen met de steun van Toerisme 
Vlaanderen.
Meer info: www.vlaamsemeestersinsitu.be

De Gentse Tour
Enthousiaste erfgoedambassadeurs, waaronder Francine Ongenae ontvangen 
je op zeven indrukwekkende Gentse locaties om je kennis te laten maken met 
topwerken van Vlaamse Meesters, die na eeuwen nog steeds te bewonderen 
zijn op de plek waarvoor ze ontworpen zijn. Laat je verrassen door meester-
schap, schoonheid en de subtiele versmelting van kunstwerken en hun omge-
ving. 

Locaties
• Sint-Jacobskerk (Bij Sint-Jacobs): Triptiek van Christus aan het Kruis -  
 Michiel Coxie (1579) en tentoonstelling UDSJUEN van Koenraad Tinel  
 van 30 mei tot 28 juli
• Heilig Kerstkerk (Hoek Sleepstraat - Doornzelestraat): De Optocht der  
 Heiligen - Theodore Canneel (1857)
• Begijnhofkerk Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie (Klein Begijnhof - Lange  
 Violettestraat): De Fontein des Levens - Lucas Horenbaut (1596)
• Augustijnenklooster (Sint-Margrietstraat 11): Besnijdenis van het   
 Christuskind - Melchior de la Mars (1621)*
• Sint-Michielskerk (Sint-Michielsplein): Golgotha - Antoon Van Dyck   
 (1630) 
• STAM / Refter Bijlokeadbij (Godshuizenlaan 2): Het laatste 
 Avondmaal (14de eeuw)*
• Groot Begijnhof Sint-Amandsberg (Van Arenbergstraat)

* Voor deze locaties moet je in het bezit zijn van een Pelgrimsboek. Dat is ter 
plaatse en in de St. Michielskerk te koop voor 10 euro. 
 
Tentoonstelling UDSJUEN van Koenraad Tinel
30 mei - 28 juli: Sint-Jacobskerk, Zebrastraat en Sint-Katelijnestraat
Kunstenaar Koenraad Tinel wordt dit jaar 85. Dit wordt gevierd met een over-
zichtstentoonstelling van werk uit de periode tussen 2015 en 2019, aangevuld 
met een aantal sleutelwerken uit de laatste 25 jaar van zijn carrière. Onder 
andere het beeldverhaal De Goede Udsjuen zal in de expo te zien zijn. 
Uitgeverij Lannoo zorgt met een uitgebreide catalogus bovendien voor een 
prachtig naslagwerk. Een niet te missen kans om het werk van Koenraad Tinel, 
met nadruk op de afgelopen opmerkelijk productieve jaren, te bewonderen.
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Gentse Feesten 2019
Sacrale Wervels
Zomerproject 2019

Florale tentoonstelling: GROEN – BLOEM – ZOEN
Floral Designber Rita Van Gansbeke

Tijdens de Gentse-Feesten-week staat de poort van onze kerk weer 
dagelijks wagenwijd open voor bezoekers.
Meesterbloembinder Rita Van Gansbeke ziet het als een uitdaging om 
oeroude technieken zoals binden, stapelen, rijgen... op een vernieu-
wende wijze toe te passen in eigentijdse florale kunst. Haar schikstijl 
is naturel, ritmisch en bezit een ontroerende spontaniteit. Belangrij-
ke inspiratiebronnen zijn de natuur, de tuin, creatieve objectontwik-
keling en trends uit de kunst- en designwereld. In haar floraal werk 
streeft zij naar een optimale verbondenheid tussen natuurlijke mate-
rie, vorm en emotie.
Rita Van Gansbeke componeerde ondertussen al twee boeken: Flora-
le Basismaterialen en Allemaal Floraal. Beide boeken, maar ook haar 
website, geven een mooi overzicht van haar florale werk. In 2020 
neemt zij weer deel aan de Gentse Floraliën met thema Paradijs. 
www.plantaardigbeschouwd.be

GROEN – BLOEM – ZOEN

Programma 6 juli
Officiële opening op zaterdag 6 juli 2019
19:00  Concert met Duo Fantasia (Rik en Katrijn Couvreur): 
 Ierse folk en Zuid-Amerikaanse Andesmuziek
20:00 Officiële opening tentoonstelling
    Aansluitend receptie

De tentoonstelling is te bezichtigen
op zondag 7 juli en tijdens het weekend van 13-14 juli 2019, van 
14:00 tot 18:00 

tijdens de Gentse Feesten elke dag, telkens van 14:00 tot 18:00

./...
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Uiteenzetting over het Protestantisme in Vlaanderen en Gent door 
ds. Tihamér Buzogàny

Vlaamse kleinkunst door de Brugse groep Ooievaar met verschil- 
lende muzikanten. Ze spelen verschillende genres en zingen zowel  
in het Nederlands als in het Engels. Ze nemen ons mee met leuke  
verhalen en krachtige solo’s. 

Orgelconcert door Arina Tsytlianok (conservatorium Gent) met
Muziek tussen Leipzig en Gent.

Strijkkwartet Luce (Sarah Depauw, Isabelle Janssens, Matthias 
Demoen en Petra Van Belleghem) met zangeres Margarida Hipolito

Mieke Felix vertelt het verhaal van Faust (vrij naar Johann 
Wolgang von Goethe). Wat als we hém nu eens het woord gaven?  
De ultieme vijand: de duivel, de vliegengod, Satan Beëlzebub of  
Lucifer. Of Mefistofeles. Hij komt ons zelf uitleggen waarom hij   
doet wat hij doet en wat er werkelijk gebeurd is, toen, eeuwen   
geleden, met die Faust. 

Rudy De Sutter sluit de Gentse-Feesten-week in onze kerk af met  
een pianoconcert dat tussendoor wordt afgewisseld met poezie  
rond het thema Flora.

In onze kerk zullen origamikraanvogeltjes worden gevouwen. Een   
initiatief van Vzw Rodenbachfonds.

Aletta Rambaut

Programma Gentse Feesten 2019
Elke dag om 15:30 

Zondag 21 juli om 17:00

Dinsdag 23 juli om 17:00 

Donderdag 25 juli om 17:00

Zaterdag 27 juli om 17:00

Zondag 28 juli om 17:00 

Vouwen voor de vrede
Elke dag van 14:00 tot 18:00
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‘Ons Gent, vroeger en nu’
Wandelingen door Gent

19-23 juli 2019

Brabantdamkerk en de Gentse-Feesten-wandelingen

Tijdens de Gentse feesten worden tal van activiteiten georganiseerd. Aan één van 
deze initiatieven wil de kerkenraad graag aandacht besteden omdat tijdens deze 
wandelingen ons kerkgebouw op één of andere manier figuurlijk in de schijnwerpers 
wordt gezet.

Reeds 10 jaar brengt Ons Gent, vroeger en nu wandelvoordrachten en stadsvertel-
lingen tijdens de Gentse Feesten. Dit jaar is er een aantal wandelingen waar de Bra-
bantdamkerk aandacht krijgt.

 Vrijdagnamiddag 19 juli wordt de kerk vermeld tijdens de wandeling 800 
jaar liefde tussen Gent en de volgelingen van St. Franciscus als gewezen Kapucijnen-
kerk.
 Zaterdagnamiddag 20 juli is er een wandelvoordracht met zang, poëzie en 
proevertjes Gentse liefde met Oranjes en Hollanders. Tijdens deze wandeling staat de 
gids even stil bij de protestantse kerk in de Brabantdam. 
 Maandag 22 juli start om 10:30 een wandeling met muziek en poëzie De 
Reep, nieuw waterleven in een historische omgeving waarbij Koning Willem I zijn 
verhaal doet. Uiteraard vergeet Koning Willem I hier zijn schenking van de kerk aan 
de protestanten niet.
 Dinsdag 23 juli om 10:30 start de wandeling Het Zuid, van treinstation tot 
hippe buurt met ROOMER-ontdekking. Ook de kerken in de buurt van het Zuid krijgen 
hier een plaats, weet de gids te melden. Ook de Brabantdamgemeente.

Meer info over deze wandelingen op www.uitbureau.be of www.gentsefeesten.be
Een organisatie van Ons Gent, vroeger en nu en STAS-sociaal toerisme voor allen.

KAP-kamp
10-30 juli 2019

Uitwisselings- en ontmoetingskamp

Er zijn al verschillende edities doorgegaan van dit internationale protestantse uitwis-
selings- en ontmoetingskamp. Ook nu zijn er opnieuw  38 deelnemers ingeschreven 
uit Zuid Afrika, Rwanda , Duitsland en België.

De openingsviering, vanuit het thema Let us Celebrate Creation, waaraan voorzitter 
ds. Steven H. Fuite en ds. Simon van der Linden meewerken, gaat door op 11 juli om 
11:00 in Maria-Horebeke. Behalve de Kappers is ook iedereen van harte uitgenodigd 
dit mee te vieren. 
In de weekends tijdens het kamp worden de kampgasten van harte uitgenodigd bij 
gezinnen in verschillende VPKB-kerken. Het eerste weekend 13-14/07 slapen de 
deelnemers in verschillende gezinnen uit 8 gemeenten aan Vlaamse zijde, het vol-
gende weekend 19-20/07 herhaalt deze ontmoeting zich aan Waalse zijde. 
In het weekend van 13 en 14 juli zijn er ook een aantal Kappers die in Antwerpen lo-
geren. Zij komen mee naar de eerste gezamenlijke vakantiedienst in Antwerpen-Zuid. 
Als er gezinnen zijn die een of twee van die jongeren willen opvangen mogen ze dat 
nog altijd doorgeven. 
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Vanuit het thema Let us Celebrate Creation biedt het kamp een veelheid aan activi-
teiten: Bijbelstudies, kennismaken op actieve wijze van projecten rond ecologie, so-
ciale actie en cultuur. Maar we maken ook gebruik om speciale plaatsen in Oost- en 
West-Vlaanderen te bezoeken: Flanders Fields in Ieper, Brugge die Scone en de zee 
natuurlijk. De inzet om de jongeren een dagje uit te bezorgen, is gelukt dankzij de 
inzet van de kerk in Brugge en Ieper. 
We hopen op en bidden voor warme en gezegende ontmoetingen met elkaar als 
KAP-deelnemers en met mensen uit de kerken.
De kookploegen die elkaar afwisselen, zijn ook rond gekomen met dank aan mensen 
uit Antwerpen, Brasschaat en Roeselare. Een hele uitdaging om voor mensen in zo’n 
diversiteit te koken met vast verrassende ingrediënten en smaken, maar met gega-
randeerd plezier. 

De KAP-ploeg is dankbaar voor de steun en rekent op uw gebed en medeleven. 
Daarmee wordt het vast een onvergetelijk kamp voor iedereen die er iets van mag 
proeven. 

Dus van harte welkom op 11 juli om 11:00 in de protestantse kerk van Maria-Hore-
beke. De slotviering gaat door op 28 juli in Namen om 15:00.

ds. Arjan Knop
dr. Egbert Rooze

'Vouwen voor Vrede'
19 tot 29 juli 2019
Elke dag van 14:00 tot 18:00

Vouwen voor Vrede
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Pax Christi de laatste week van september een 
zogenaamde Vredesweek. Dit jaar gaat die week door met als thema Bouwen voor 
Vrede.

De vzw Rodenbachfonds kreeg het zotte idee om aan de slogan bouwen voor vrede, 
een kwinkslag te geven en te gaan voor Vouwen voor Vrede.
Concreet is het bestuur van plan om origami-kraanvogeltjes te laten vouwen voor 
vrede. Meer nog: tegen 02.10.2019 wil men het wereldrecord kraanvogeltjes vou-
wen verbreken. Daarvoor moeten we met zijn allen maar liefst 2.000.000 kraanvo-
gels vouwen. 
 
Een beetje zoals bij de Warmste Week, wil de vzw Romboutsfonds heel Vlaanderen 
op alle niveaus en in alle sectoren Warm maken om kraanvogeltjes te vouwen (scho-
len, jeugdbewegingen, verenigingen, sportclubs, instellingen voor mensen met een 
beperking, maatwerkbedrijven, maar zelfs firma's en ministeries...). Iedereen zal via 
sociale media toffe kraanvogel vouwfilmpjes kunnen posten op instagram...
Met die 2.000.000 kraanvogeltjes voor Vrede trekken we dan op 2 oktober naar het 
Ministerie van Defensie met de vraag om te stoppen met ons belastinggeld uit te 
geven aan dure gevechtsvliegtuigen en ander oorlogsmateriaal.
 
Om heel concreet te zijn, start deze campagne tijdens de Gentse Feesten. 
Workshop: kraanvogels vouwen
Data:  van 19 tot 29 juli 2019, elke dag van 14:00 tot 18:00
Locatie:   kerkgebouw Gent-Brabantdam
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Geuzenfeest
18 augustus 2019
Horebeke

Programma Kom op voor kinderen

09:00 - 10:00 Onthaal met koffie
10:00 - 11:15 Oecumenisch samenzijn met voorgangers ds. Simon van der Linden
  en pastoor Patrick Derder, muzikale omlijsting door About Jay
  Elke van der Linden vertelt verhalen voor kinderen
11:15 - 12:30 Koffie en aperitief met concert door About Jay
12:30 - 14:30 Eetfestijn: barbecue, vegetarisch gerecht en kindermenu
14:00 - 16:30 Miekemies Vertelateljee: kinderanimatie
15:00 - 16:30 Amuse-guele: matineeconcert met muziek à la carte
15:00 - 16:30 Bruno Vanobbergen, geïnterviewd door Piet Piryns over
  maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en hun plek in onze
  samenleving, een inclusieve samenleving
16:45 - 17:30 Evening song met het koor De Vlaamse Olijfberg en organist
  Sven Vermassen
17:30 - 18:30 Moustach: vrolijke feestmuziek, rijkelijk gevarieerd, vol humor
  en poëzie
18:00 - 19:30 Foodtruck met diverse burgers
20:30 -   Accordeonist Rein De Vos speelt en zingt rond het kampvuur
  En iedereen zingt mee !

Prijzen Volwassenen: 17 euro
 Kinderen van 6 tot 11 jaar: 8,50 euro
 Kinderen tot 5 jaar: gratis

Wie wil naar Horebeke voor het Geuzenfeest op zondag 18 augustus?
Wie wil meerijden?
Wie wil inschrijven om te eten?
Alles wordt geregeld!

Geef me een seintje uiterlijk op woensdag 7 augustus en betaal me cash als je 
me ziet.
Prijs: volwassenen 17 euro voor BBQ met vlees of vegetarisch stoofpotje
Je mag me bellen: 09/362.83.38
Je mag me mailen: rita.martens@telenet.be

Rita Martens
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Televisiedienst
22 september 2019 

Bent u op 22 september 2019 verhinderd om naar de kerk te komen? 
U kunt ons voor één keer vanuit uw zetel volgen. 

VRT-Televisie zal op die zondag om 10:00 de Protestantse eredienst rechtstreeks uitzenden 
vanuit de kerk van Gent-Centrum. Hoe leuk en aantrekkelijk het ook lijkt om eens uw eigen 
kerkdienst vanuit uw salon te volgen, de kerkenraad hoopt u toch in de kerk te begroeten. 
Over het verloop van de dienst en de nodige maatregelen die bij een TV-dienst horen, ho-
pen we jullie in het septembernummer van onze Kerkbrief te informeren. 

Namens de kerkenraad,
                                            Tihamér Buzogàny

Vraag en antwoord: kun je God bewijzen?
Kun je God bewijzen?
Is God meer dan een gevoel? Zijn er ook redelijke argumenten voor te geven? Of is het allemaal 
afhankelijk van de individuele beleving van mensen? Mensen willen graag zekerheid en zoeken 
naar bewijzen. Daarbij is het geloof in de wetenschap erg groot. Wat wetenschappelijk vast staat 
is onweerlegbaar. Maar dé wetenschap bestaat niet. Wetenschappelijk inzichten zijn vaak ook 
voorlopig en worden telkens weer bijgesteld.

Geloof en bewijs
Wat bedoelen we precies met bewijs? Een natuurwetenschappelijk bewijs? De liefde kun je op 
die manier niet bewijzen. Toch geloven de meeste mensen in de liefde.
Stel, iemand heeft geen idee wat liefde is en gelooft er ook niet in. Hoe kun je zo iemand bewijzen 
dat er liefde is? Je nodigt zo iemand uit om eens te kijken naar mensen die liefhebben, om eens 
over de liefde te lezen en zelf eens na te gaan of er liefde te vinden is in het leven. Zo gaat het 
ook met het geloof. Je ontmoet gelovige mensen, hoort verhalen, leest de Bijbel en gaandeweg 
ontdek je iets over God.

‘Er zijn van het geloof geen bewijzen, wel getuigen’.

Redelijke argumenten
Je verbaast je over de goedheid, schoonheid en pracht van de natuur, de geboorte van een kind. 
Is alles er zomaar? Bij toeval? Of zit er een schepper achter?
Je verlangt naar een betere wereld. Kennelijk leef je met het idee dat deze wereld niet is zoals 
die moet zijn. Er is iets beters denkbaar. Hoe kom je daarbij? Heeft God dat idee misschien in ons 
gelegd?
Mensen blijven hopen en verlangen dat hun geliefden na de dood ergens zijn. Zou dat echt alleen 
maar onzin zijn?

Protestantse Kerk Nederland



19 | 

In memoriam

Christa Beirnaert-Gallus

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering…

Dat lezen we op het overlijdensbericht van Christa. 
Zij werd geboren in Berlijn op 16 november 1935. Don-
kere dreiging hing reeds boven Europa en heeft ook de 
moeilijke jaren van haar jeugd bepaald, eerst in Berlijn 
met haar ouders en twee broers en dan later als jong 
meisje in een interneringskamp in Denemarken, waar 
het gezin zich op familiebezoek bevond toen de oorlog 
uitbrak. Christa vertelde niet veel over haar jeugd en ook over later toen ze met haar 
zoon in München er alles aan deed om voor hen beiden een leefbaar leven op te bou-
wen. Bij Siemens vond zij werk en ook ontspanning bij de theaterclub, daar kon zij haar 
talenten ten volle ontwikkelen. De natuur en de pracht van de bergen was haar tweede 
bron van rust en inspiratie, daar vond haar gevoelige hart de nodige kracht en  de energie 
om het leven van alledag te leven.

Wij leerden Christa kennen zo ongeveer 40 jaar geleden toen zij met Jules Beirnaert bij 
ons in de kerk trouwde, beiden innig gelukkig dat zij samen de kans kregen een nieuwe 
toekomst tegemoet te gaan. In 1978 ontmoette zij tijdens een vakantie aan de Middel-
landse Zee Jules, zij waren twee gelijkgestemde zielen, die samen opnieuw het geluk 
vonden. Volgens haar zoon braken toen de gelukkigste jaren van haar leven aan. 
Na het heengaan van Jules, of Bernie, zoals zij hem noemde, werd het moeilijk voor haar, 
zij moest de strijd van alle dag weer opnemen en dat ging haar steeds minder af. Carine, 
de dochter van Jules stond haar zo goed mogelijk bij in overleg met Georg, want in zulke 
gevallen is München het andere eind van de wereld. 

Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet voor onze kerkgemeen-
schap, als kerkenraadslid was zij ook altijd bereid daar waar nodig een handje toe te 
steken, zij had een inspirerende invloed op ons allemaal. Net zoals op zovele jongeren die 
zij met veel geduld en flair de zo lastige en complexe Duitse taal bijbracht op het Talenin-
stituut waar zij vele jaren werkzaam was.
Uiteindelijk is zij rustig ingeslapen, zij had de laatste weken de vrede in haar hart terug-
gevonden en de strijd los kunnen laten die haar zo gekweld heeft.

De  woorden die Georg, haar zoon, uitsprak bij haar afscheidsdienst omschrijven haar 
karakter en leven zo treffend, dat ik ze hier graag citeer:
“Het klinkt paradoxaal, maar het is het niet: pas door haar sterven, uit de klauwen van 
haar verschrikkelijke ziekte gegrist, kan ze opnieuw voor ons leven: als de ziel die ze altijd 
was en zijn zal: vol medeleven, warm van hart, betrouwbaar en vol, overvol Liefde”
Moge zij rusten bij haar geliefden onder Gods beschermende Vleugels.

Marijke Schaefer
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Wel en wee van de Brabantdamgemeente

Overlijden
Tot ons groot verdriet, maar ook met veel ge-
voelens van dankbaarheid melden wij u hier het 
heengaan van Christa Beirnaert-Gallus, elders in 
het blad vindt u een In memoriam.
In een ingetogen dankdienst hebben wij op za-
terdag 8 juni in onze kerk samen met de familie, 
die van alle kanten was overgekomen, afscheid 
mogen nemen van Christa, die wij zullen blijven 
herinneren als een lieve, actieve vrouw met een 
positieve geest. Zij vond haar inspiratie in de 
natuur en in de interactie met haar medemen-
sen, jong of oud, dat maakte haar niet uit als zij 
maar openstonden voor een goed gesprek. Haar 
jarenlange medewerking in de kerkenraad was 
voor ons zeer waardevol. Moge zij rusten bij haar 
geliefden die haar voorgingen onder de bescher-
mende vleugels van Gods grenzeloze liefde.

Pinksterbloempje
Ondertussen hebben de 80-plussers onder u een 
bezoekje ontvangen en kregen wij gelukkig meer 
positief dan droevig nieuws te horen. Natuurlijk 
is het niet eenvoudig de dagen door te komen 
als zovele zaken niet meer gaan of moeite kos-
ten, daarom hebben wij grote bewondering hoe 
sommigen ondanks alles hun zegeningen blijven 
tellen. Zo worden deze bezoekjes dubbel veel 
waard en wij hopen dat de plantjes zullen gedij-
en onder uw liefdevolle zorgen en zon brengen 
als de dagen somber zijn.

Dankbaar
We zijn dankbaar dat wij Karel Piessen en ook 
Etty en Wim Bruyneel weer konden begroeten in 
onze kerk bij een dienst, omdat wij weten hoe 
zij daar zelf naar verlangd hebben: “gewoon er 
weer eens bij te zijn”.

Ook zeker het vermelden waard is de verjaardag 
van mevrouw Margeretha Zerfass die op 22 juni 
107 jaar werd en nog steeds zelfstandig woont 
en ons zoveel kan vertellen over de geschiedenis 
van onze kerk, de Gaspard-de-Colligny-school en 

het leven in Gent. Wij wensen u Gods zegen toe, 
moge hij u leiden op uw weg.

Hoe geluk en ongeluk op één dag kunnen sa-
menvallen
Het overkwam Evie Jacques 
op 16 mei, een gewone 
woensdag leek het bij het op-
staan, totdat een  telefoontje 
het heugelijke nieuws aan-
kondigde dat haar dochter 
zelf een prachtige dochter 
had gekregen, Lana, een wolk 
van een baby en de eerste 
kleindochter voor Evie.
Nauwelijks bekomen van 
deze vreugde volgde het dra-
matische nieuws dat haar 
kleinzoon Andreas, nog maar 
8 jaar, op het speelplein op 
school tijdens het voetballen een zeer ongeluk-
kige en onbedoelde trap midden op zijn gezicht 
gekregen had toen hij zich niets vermoedend 
vooroverboog. Drama met zware gevolgen, want 
zijn kaak is gebroken en veel tanden zitten los. De 
kaak is ondertussen gefixeerd. Hij moet zich nu 
heel stil houden en kan maar heel weinig voedsel 
binnen krijgen. Geen schooltijd of speeltijd  voor 
hem momenteel. Voor Evie is het een grote zorg 
of het met de kaak van Andreas uiteindelijk goed 
zal komen. Hij is nog zo jong en er zal nog heel 
wat moeten gebeuren voor hij volgroeid zal zijn. 
Veel sterkte Evie nu je in twee gezinnen probeert 
bij te springen, naast je eigen job. Wij leven met 
jullie mee.

Geluk is er bij Jacqueline Vanderhaegen nu zij 
ook Oma is geworden of liever Opoe. Haar doch-
ter kreeg begin juni een schattig dochtertje: Pia 
en zo werd Francine Vanderhaegen-Bervoets dus 
overgrootmoeder en heeft de familie een vierge-
slacht in vrouwelijke lijn te pakken. Jammer dat 
het voor Francine te veel is om te bevatten, zij 
leeft nu in een heel kleine wereld, waarin er geen 
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plaats meer is voor nieuwe impulsen. Van harte 
proficiat namens ons allemaal met de geboorte 
van Pia, moge zij opgroeien, omringd door haar 
ouders en allen die haar liefhebben, tot een ge-
lukkige en liefdevolle persoon.

De teerling is geworpen
Als u dit leest, weten onze studenten het resul-
taat van hun inspanningen over het afgelopen 
studiejaar. Werd het de bevestiging dat de rich-
ting, die zij volgden juist is of moet er bijgestuurd 
of misschien zelfs een radicaal andere koers ge-
varen worden?
Er komt nu tijd om wat afstand te nemen van de 
boeken, taken en eindwerken en te bekomen van 
de inspanningen, niet alleen voor de studenten 
maar ook voor de ouders en grootouders, want 
toekijken vanaf de zijlijn valt niet altijd mee.

Afstand nemen geldt eigenlijk voor alle werkers 
die, ook als zij hun job graag doen, weinig tijd 
over hebben voor ontplooiing en ontmoeting en 
die uitkijken naar de vrije zomertijd die nu lonkt 
en ons ruimte geeft om dichtbij of ver van huis 
de batterijen op te laden.

Laten wij diegenen die 
niet meer uit de voeten 
kunnen daarbij toch 
niet vergeten, voor hen 
zijn deze maanden vaak 
een stille en eenzame 
tijd. De telefoon en een 
kaartje kunnen zo zon-
nestralen worden die bij 
hen binnenpiepen als 
het niet verwacht wordt 
zodat ook zij een beetje 
vakantiegevoel krijgen.

Na Pinksteren begint nu de groene tijd, waarin 
we goed toegerust  uit mogen trekken, zoals ook 
de discipelen deden, de wereld in om de bood-
schap van hoop en liefde uit te dragen. Geniet 
met volle teugen van jullie vakantie, maar kom 
behouden thuis.

Marijke SchaeferA

Tijdens zijn vergadering van 12 juni heeft de kerkenraad een 
aantal zondagen uitgekozen wanneer in het najaar van 2019 
voor onze kerkgemeenschap het Avondmaal wordt bediend. 
U mag deze dagen alvast in uw agenda noteren: 
. 07 juli, 
. 08 september, 
. 03 november en 
. 12 januari 2020.

Graag maak ik een nieuw initiatief van onze vrienden van de Sint-Michielsbeweging bekend, waar 
ook wij van harte uitgenodigd zijn.  De bijeenkomst van de Taizégroep zal doorgaan op dinsdag 10 
september 2018 om 19:30 in St. Michielshuis (Lange Violettestraat 277).

Ds. Tihamér Buzogàny
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Vragen en krijgen 
(Handelingen 3, 1-10)

De goede bood-
schap is, dat niet 
alleen de zomerva-
kantie maar ook de 
Solden weer voor 
de deur staan. Het 
eerste is bedoeld 
om de batterijen 
op te laden en het 
tweede om met 

een lichtere portemonnee op reis te gaan.

Er zijn veel mensen die ook dit jaar op reis ver-
trekken in de hoop dat het doel bereikt wordt 
ondanks alle hindernissen die op de (snel)wegen 
te wachten staan.   
Het traject van de Kerk is ook niet zonder hinder-
nissen geweest. Vanaf haar ontstaan tot heden is 
er veel gebeurd en het leven van de christenen is 
niet altijd een vurig feest geweest.

Over het leven van de eerste geloofsgemeen-
schap na Pinksteren zwijgt de Bijbel niet. Hij ver-
telt ons dat de gemeenteleden dagelijks en eens-
gezind naar de tempel gingen, bij iemand aan 
huis het brood braken, samen hun maaltijden ge-
bruikten in blijdschap en eenvoud van hart, God 
loofden en in de gunst bij heel het volk stonden. 
De eerste christelijke gemeenschap in Jeruzalem 
wist toen al dat geloven geen privézaak is. 

Voor onze gemeenschap was het fijn om met 
Pinksteren van dit jaar te ervaren dat Gods Geest 
nog steeds werkzaam is. In een overvolle kerk 
mochten wij ervaren hoe goed en liefelijk het is 
als broeders en zusters bij elkaar zijn. In een tijd 
waarin individualiteit hoog aangeschreven staat, 
is het de protestanten op Brabantdam gelukt om 
te visualiseren dat het volgen van Jezus een zaak 
van verbondenheid met anderen is. 
Ook met de mensen die anders denken of gelo-
ven als wij!

In de loop van de geschiedenis leven christenen 
altijd in een geloofsgemeenschap rondom Jezus 
Christus, door de Geest met elkaar verbonden. 
In de laatste jaren kreeg de Kerk weleens kritiek 
over haar manier van zijn en niet altijd onterecht. 
Wanneer de tradities belangrijker worden, als 
mensen en wetticisme triomfeert vergeet de 
Kerk haar oorspronkelijke taak: een liefdevolle 
gemeenschap te zijn die iedereen welkom heet. 

Voor velen van ons is de kerk een plek waar wij 
ons thuis voelen, waar we graag naartoe komen 
en er nog steeds prachtige dingen gebeuren. 
Onze taak is om deze geweldige dingen ook aan 
anderen bekend te maken in een taal die ieder-
een begrijpt. De taal van liefde, de taal van ge-
duld en de taal van vergeving kan misschien een 
hulpmiddel zijn op onze weg richting Het Doel 
dat ooit zei: Ik ben de alfa en de omega!  

De koers die kerken aan het varen zijn, blijkt on-
omkeerbaar te zijn. Trouwe kerkgangers worden 
oud en onze kinderen blijken de weg naar het 
gebouw, dat voor velen in de loop van jaren zo 
belangrijk was, niet meer te vinden. Kerkbanken 
blijven leeg en de laatste woorden van het Geu-
zenboek van Louis Paul Boon beginnen angst-
wekkend actueel te klinken. Toch weten wij ook 
iets anders, namelijk dat er ooit een man was die 
al zijn hele leven niet kon lopen en van aalmoe-
zen leefde, van wie niemand dacht dat hij ooit 
nog gezond zou worden, maar dan wordt er een 
gesprek gevoerd met hem en de consequentie is 
genezing. Lopend en springend gaat hij de tem-
pel binnen om God te loven. De getuigen van 
deze wonderlijke genezing ervaren dat Christus 
de wereld niet heeft vergeten.

De man vroeg alleen om een beetje geld, maar 
hij krijgt veel meer. Gezondheid, in de naam van 
Christus. Ook wij willen soms alleen maar een 
beetje rust en Hij belooft aan ons veel meer: Zijn 
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Proficiat aan de jarigen
02 juli: Philippe Adams
02 juli: Anne-Marie Laruelle
02 juli: Cilou Van den Hende
05 juli: Nora Van De Walle
08 juli: Adinda De Jonge
08 juli: Robbe Adams
08 juli: Jasper Adams
10 juli: Martine De Jonge
12 juli: Isabelle Leyman
15 juli: Isa De Schuyteneer
18 juli: Nele Temmerman
22 juli: Hans Schaefer
23 juli: Evie Jacques
24 juli: Wilma Meijerink
26 juli: Liliane Blommaert
27 juli: G. Aranyos
28 juli: Dickje Parlevliet
30 juli: Aline De Hainaut

Ds. Tihamér Buzogàny

vrede: “Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld 
die niet geven kan. Maak je niet ongerust en ver-
lies de moed niet”. (Joh 14, 27) ook als nu en dan 
het kruis ondraagbaar zwaar begint te worden in 
uw persoonlijke of in uw kerkelijke leven. 

Johannes en Petrus gingen naar de tempel om 
over God die liefde is, te praten en niet om te 
vertellen hoe men moet leven. Ze kijken niet 
neer op de mensen die de Heilige Geest nog niet 
ontvangen hebben, maar vertellen vurig en lief-
devol over de prachtige ervaring die ze beleefd 
hebben. Ze willen niets liever dan delen wat ze 
kregen en iedereen welkom heten in de tempel. 

Kunnen wij ook geven of willen we telkens maar 
krijgen? Hoe leven wij in deze maatschappij? Hoe 
leven we in onze kerkgemeenschap? Kunnen wij 
delen? Als wij naar de kerk komen, waarom doen 

we dat? Om te vertellen hoe het moet of om iets 
door te geven? De kerk is niet alleen een plek 
waar Christus gepreekt wordt maar veel meer. 
De kerk is een plaats waar vreugde en leed elkaar 
ontmoeten en in gesprek gaan, in de Geest van 
liefde die verbindt en geneest. 

Met zo een Geest is het aangenaam om gemeen-
te te zijn, niet alleen omdat die de kerkdeuren 
voor iedereen wijd opendoet, maar ook omdat 
die altijd de taal spreekt die ik veel te vaak ver-
geet: de taal van de liefde. 

Graag wens ik jullie een deugddoende vakantie 
met Hem. 

01 augustus: Jean-Marie Bytebier
05 augustus: Michèle Kerneder
05 augustus: Marianne Schaefer
07 augustus: Agnes Van Den Broeck
08 augustus: Tine Bruyneel
09 augustus: Anna Van Der Vennet
09 augustus: Erika Van den Hende
10 augustus: Renée Hugaerts
18 augustus: Paul Moors
18 augustus: Wim Bruyneel
18 augustus: Greta De Smet
20 augustus: Pierre Liagre
24 augustus: Francine Barvoets
25 augustus: Keanu Frans
27 augustus: Victor Van De Walle
28 augustus: Peter De Jonge
28 augustus: Joris Van den Hende
29 augustus: Fernand van Den Neste
29 augustus: Chloé Hanappe

01 september: Matthias Lehman
01 september: Astrid Van der Haeghen
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Activiteitenkalender
Zat. tot zond. 01/06-29/09  Vlaamse Meesters in Situ
Zaterdag 06 juli  19:00 Opening Sacrale Wervels
  07 juli   Tentoonstelling Sacrale Wervels
Zondag  07 juli   Kerkdienst met Heilig 
Avondmaal
Woe. tot di. 10-30 juli  KAP-kamp
Zat. tot zond.  13-28 juli  Tentoonstelling Sacrale Wervels
Vrijd. tot di. 19-23 juli  Ons Gent, vroeger en nu
Vrijd. tot ma.  19-29 juli  Vouwen voor de vrede
Zond. tot ma. 04-12 augustus  Verblijf Jongeren (Frankrijk)
Zondag 18 augustus  Geuzenfeest
Woe. tot zat. 29-31 augusus   Belgisch-Duits Konvent (Drongen)
Zondag 08 september  Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Dinsdag  10 september 19:30 Taize-bijeenkomst (St. Michielshuis)
Zaterdag 14 september 14:30 Bijbelstudie PCC
Zondag 15 september  Startzondag
Zondag 22 september 10:00 Televisiedienst
Zondag 03 november  Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Zondag 12 januari 2020  Kerkdienst met Heilig Avondmaal
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Dienstenrooster

Zondag, 7 juli                                                                                                                     Heilig Avondmaal
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
 

Zondag, 14 juli                                                                                                                                                        
Voorganger   Tom Schepers
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arnold De Jonge of Aletta Rambaut
Koffiedienst   Marijke Schaefer / Aletta Rambaut
 

Zondag, 21 juli                                                                 Gemeenschappelijk dienst in Brabantdamkerk
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   KRAS
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Micheline Morel / Rita Martens
 

Zondag, 28 juli      Gemeenschappelijk dienst in Rabotkerk
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Gevangenispastoraat
Organist(e) 
Koffiedienst 
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Zondag, 4 augustus                                                  Gemeenschappelijk dienst in Brabantdamkerk
Voorganger   Ds. Eefje van der Linden
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle  / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / De Grote Witte Tent
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 

Zondag, 11 augustus                                                              Gemeenschappelijk dienst in Rabotkerk
Voorganger   Ds. Marc Loos
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer
Collectes   Kerkenwerk / Samen Divers (Oostende)
Organist(e) 
Koffiedienst 
 

Zondag, 18 augustus                                                        Kerkdeuren dicht: Geuzenfeest in Horebeke

 
Zondag, 25 augustus                                                                                                                                                    
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Arnold De Jonge
Koffiedienst   Pascal en Ingrid D'hont
 

Zondag, 1 september                                                                                                                                             
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst 
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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. 

 Juli 2019  
   
ma 1 Psalm 76  De HEER strijdt voor zijn volk
di 2 Handelingen 4: 32 - 37 Samenleving
wo 3 Handelingen 5: 1 - 11 Bedrog
do 4 Handelingen 5: 12 - 26 Niet te stuiten
vr 5 Handelingen  5: 27 - 42 Risico
za 6 Psalm  42  Dorst
zo 7 Lucas 10: 1 - 16  Herauten
ma 8 Lucas 10: 17 - 24  Het belangrijkste effect
di 9 Lucas 10: 25 - 37  Vragen naar de bekende weg
wo 10 Lucas 10: 38 - 42  De eerste zorg
do 11 Psalm 25  Geestelijke TomTom
vr 12 Kolossenzen 1: 1 - 14 Kolossaal!
za 13 Kolossenzen 1: 15 - 23 Dank aan de Schepper
zo 14 Kolossenzen 1: 24 - 2: 5 Blijmoedig lijden
ma 15 Kolossenzen 2: 6 - 15 Sterven en leven
di 16 Kolossenzen 2: 16 -3: 4 Eet en drink, want morgen leven we
wo 17 Kolossenzen 3: 5 - 17 Oud en nieuw
do 18 Kolossenzen 3: 18 - 4: 6 Huisregels
vr 19 Kolossenzen 4: 7 - 18 Hartelijke groeten
za 20 Psalm 79  Smeekgebed
zo 21 1 Samuël 1: 1 - 20 Gebedsverhoring
ma 22 1 Samuël 1: 21 - 2: 11 Magnificat van Hanna
di 23 1 Samuël 2: 12 - 26 Misbruikschandaal
wo 24 1 Samuël 2: 27 - 36 Onheilsprofetie
do 25 1 Samuël 3: 1 - 14 Roeping
vr 26 1 Samuël 3: 15 - 4: 1a Groei
za 27 Psalm 108  Rust en vertrouwen
zo 28 Lucas 11: 1 - 13  Gebedsonderwijs
ma 29 Lucas 11: 14 - 28  Met stomheid geslagen?
di 30 Lucas 11: 29 -36  Meer dan Jona
wo 31 Lucas 11: 37 - 44  Wat verdient de schoonheidprijs?
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 Augustus 2019  
   
do 1 Lucas 11: 45 - 54  Wie beledigt wie?
vr 2 Lucas 12: 1 - 12  Wat de Geest je ingeeft
za 3 1 Samuël 4: 1b - 11 De HEER laat zich (niet) meenemen
zo 4 1 Samuël 4: 12 - 22 De eer is weg
ma 5 1 Samuël 5: 1 - 12 Wie is de sterkste?
di 6 1 Samuël 6: 1 - 12 Comeback
wo 7 1 Samuël 6: 13 - 7: 1 Bewaarplaats
do 8 1 Samuël 7: 2 - 17 Eben-Haëzer
vr 9 Lucas 12: 13 - 21  Waar is uw schat?
za 10 Lucas 12: 22 - 34  Zorgen en zorg
zo 11 1 Samuël 8: 1 - 9  Wie is de koning?
ma 12 1 Samuël 8: 10 - 22 Waarschuwing
di 13 1 Samuël 9: 1 - 14 Op zoek
wo 14 1 Samuël 9: 15 - 10 :1 Gezalfd
do 15 1 Samuël 10: 2 - 16 Nog geheim
vr 16 1 Samuël 10: 17 - 27 Sauls grootheid
za 17 Lucas 12: 35 - 48  Onverwachts, maar niet onverwacht
zo 18 Lucas 12: 49 - 59  Vrede op aarde?
ma 19 1 Samuël 11: 1 - 13 Koningsnummer
di 20 1 Samuël 11: 14 - 12: 17 Troonrede
wo 21 1 Samuël 12: 18 - 25 Bemoediging
do 22 Lucas 13: 1 - 9  Eerst de balk in je eigen oog …
vr 23 Lucas 13: 10 - 17  Goeddoen op sabbat
za 24 Lucas 13: 18 -21  Klein begin
zo 25 Lucas 13: 22 - 30  Wie gered worden
ma 26 Lucas 13: 31 - 35  Drie dagen
di 27 1 Samuël 13: 1 - 15a De wacht aangezegd
wo 28 1 Samuël 13: 15b - 22 Wapenembargo
do 29 1 Samuël 13: 23 - 14: 15 Heldendaad
vr 30 1 Samuël 14: 16 -23 Verwarring
za 31 1 Samuël 14: 24 - 35 De strijd gestaakt
   
 September 2019  
   
zo 1 Lucas 14: 1 - 11 Uitnodigen


