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Rita Martens

Inhoud

Zomerse dagen, genieten op vakantie, meer 
tijd en rustmomenten… hopelijk heb je er ook 
van genoten en kregen je lichaam en geest de 
kans om te herstellen.

Wij zijn dankbaar want we kijken terug op een 
sfeervolle periode Sacrale Wervels met veel 
volk voor enerzijds de florale kunsttentoon-
stelling van Rita Van Gansbeke en anderzijds 
de vele optredens tijdens de Gentse Feesten 
in onze kerk. Dank aan alle medewerkers voor 
hun inzet en permanentie.

Het begin van een nieuw werkjaar staat voor 
de deur met alvast een druk programma in 
september. Zie maar verder in dit nummer… 
Bijbelnamiddag, Startzondag en Televisie-
dienst enz.

Binnen de kerkenraad zullen we vanaf de Start-
zondag Martine De Jonge moeten missen. Ze 
heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Dank Mar-
tine voor je grote inzet aan pastoraal werk, je 
gedrevenheid en je bijdragen op de vergade-
ringen. Het ga je goed.

Verder wens ik ieder nog een zonnige tijd en 
aan de jeugd een vlotte start voor het nieuwe 
schooljaar.
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Terugblik

Gentse Feesten 2019
Opening Sacrale Wervels

Zomerproject 2019
Florale tentoonstelling: GROEN – BLOEM – ZOEN

Floral Designber Rita Van Gansbeke

Hopelijk hebt u ook genoten van de florale ten-
toonstelling Groen - bloem - zoen van Rita Van 
Gansbeke en de concertjes, voordrachten, en 
poëzie tijdens de Gentse Feestenweek.
Het begon al goed! Op 6 juli was er de feestelij-
ke opening van de tentoonstelling met verras-
sende muziek door Duo Fantasia, waarbij Rik 
Couvreur op zeker ogenblik zelfs op 2 harpen 
tegelijkertijd speelde! Na enkele korte toe-
spraken konden de talrijke aanwezigen bij een 
glaasje en hapje de bloemenpracht bewonde-
ren.

Onze dominee was elke namiddag tijdens de 
Gentse feesten present om een goed bijge-
woonde uiteenzetting te geven over het Pro-
testantisme in Gent en in Vlaanderen. 

De tentoonstelling trok heel wat bezoekers, 
o.a. omdat de bloemkunstenares vrij bekend 
is. Zij was regelmatig aanwezig en kon toelich-
ting geven bij haar werk. De kunstwerken wa-
ren soms wit, soms kleurrijk. Uitbundig (denk 
aan de vliegers aan het orgel) of ingetogen. De 
glasramen met rode biet waren verrassend, 
de ode aan de aardappel toonde dankbaar-
heid, de hommage aan Lieven Bauwens en 
het katoen was zeer bijzonder, het werk rond 
autisme indringend. En dan heb ik de sobere, 
kleine, schattige vaasjes nog niet genoemd of 
de indrukwekkende opstelling op de Avond-
maalstafel Onderweg. Ik meen dat het een 
zeer mooie tentoonstelling was die goed tot 
haar recht kwam in onze kerk. Maar ik kreeg 
wel een ander beeld van bloemschikken.

Het geplande vouwen van origamivogeltjes 
voor de vrede had minder succes dan ver-
hoopt, maar deze activiteit ging ook op andere 
plaatsen in de stad door. Dus hopelijk werden 
daar veel vogeltjes geplooid en gevouwen, een 
geduldwerkje!
De concerten, de vertelling door Mieke Felix en 
de poëzie met Antoinette Panhuis kregen ook 
ruime belangstelling en telkens luid applaus 
achteraf! De mooie flyers, de mond-aan-mond 
reclame en de vermeldingen in het Gentse 
Feestenboekje deden hun werk: vele mensen 
vonden hun weg naar de kerk en waren vaak 
oprecht geïnteresseerd en kwamen niet alleen 
schuilen voor de regen of de hitte! 
Deze Sacrale Wervels was een hoogstaande 
editie, we kijken al uit naar 2020!

Hierbij zijn we Aletta Rambaut, Rita Martens 
en de dominee zeer dankbaar voor hun aan-
deel in het aantrekken van de artiesten, de op-
maak van de flyers en programmaboekjes en 
zoveel meer. Ook dank aan Francis Van De Wal-
le en Philippe Adams voor het vele logistieke 
werk! En vanzelfsprekend dank aan de vzw De 
Vlaamse Olijfberg voor haar steun, aangezien 
we dit jaar niet op subsidies mochten rekenen.

Martine De Jonge
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Terugblik

Zondag 21 juli
Het eerste optreden was van Ooievaar, een groep jonge muzikanten uit Brugge. Zij brachten Neder-
lands- en Engelstalige kleinkunst van de hand van Tom Beuckels, zon van Patrick Beuckels. Ze brach-
ten muzikale kleur in de kerk. Binnenkort zullen zij zeker op muzikaal vlak doorbreken en wensen hen 
alvast veel succes en doorzetting toe.

Dinsdag 23 juli 
gaf onze trouwe organiste Arina Tsytlianok een prach-
tig orgelconcert. Ze maakte met ons een reis van Leip-
zig naar Gent met veel werk van J.S. Bach. 
De toehoorders, muziekliefhebbers en professionelen, 
waren het eens dat ze ons kleine orgel echt liet klinken! 
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Terugblik

Donderdag 25 juli
Op de warmste dag van het jaar, om en bij de 35°C in de kerk, trad het strijkkwartet Luce op. Ze had-
den een Portugese zangeres meegebracht. Het enthousiasme waarmee zij ons konden boeien op 
deze bloedhete dag, verwonderden ons en hen.

Zaterdag 27 juli
Mieke Felix bracht de vertelling over Faust. In de reeks van de Gentse-fees-
ten-vertellingen was dit de laatste, want na 20 jaar jaarlijks vertellen op de 
feestweek liet Mieke verstaan dat het tijd is om te stoppen. Maar tegelij-
kertijd vertrouwde ze ons toe nog wel eens bij ons te willen zijn voor een 
vertelling. In het volgende seizoen van Avondcontact is ze al weer te gast.

Zondag 28 juli
Traditiegetrouw vond 
het slotconcert plaats 
met Rudy De Sutter op 
piano. Maar als kers 
op de taart hadden we 
Antoinette Panhuis uitgenodigd om de poëzie 
te verzorgen. Zij las het gedicht van Bert Aafjes 
over Maria Sybilla Merian. Maria Sibylla Me-
rian (Frankfurt/Main 1647 - Amsterdam 1717) 
schilderde bloemen en insecten. Ze verliet haar 
man en trok naar Friesland en Suriname om 
haar passies te volgen.  
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Terugblik 

Oude wijven, ze vielen met liters uit de lucht. 
Maar toch op uur met de Ritapendel, waar-
voor onze dank, richting Sint-Maria-Horebeke. 
De Geuzenhoek voor de kenners. Geuzenfees-
ten om en rond de protestantse gemeenschap. 
Een dagje voor elk wat wils. 
Het leek erop dat we zouden verzuipen op de 
weide naast het Abraham Hans-museum, maar 
de weergoden werden hoe later het werd, ons 
gunstiger gezind. Of waren het de Roomse ei-
eren bij de arme Klaren, wie zal het zeggen? 
De aangeboden welkomstkoffie was meer dan 
welkom.

De tent voor de oecumenische dienst liep 
traag maar gestaag vol. Benieuwd hoe een 
dienst van de thuisgemeenschap en de plaat-
selijke Roomsen zou verlopen. Ik heb niet voor 
niets de interreligieuze dialoog in Amsterdam 
ambtshalve in 2002 mee op de sporen gezet. 
Mijn eerste echte ervaring met protestanten 
van allerlei pluimage. Een kerkdienst vorm ge-
ven buiten een kerkgebouw blijft een moeilijk 
gegeven, zoveel was weer duidelijk. Zeker de 
verhouding samenzang-muziek. Veel oecume-
nisch ervaarde ik niet. Het leek mij qua vorm 
een vrij klassieke protestantse dienst. Waarom 
met katholieken in je tent geen avondmaal 
herdenken? Het blijft een moeilijk evenwicht 
volwaardige oecumenische diensten voor te 
gaan...

Het aperitiefoptreden van About Jay was van 
een hoog niveau. Zelfs aanwezige moslims wis-
ten het te smaken. Hoe ondankbaar het ook is 
op te treden tijdens het apero en de vele re-
gendruppels. Maar hoedje af voor het trio.

Wie met honger naar de Geuzenhoek afzakte, 
ervaarde dat geduld een christelijke deugd is. 
Maar het blijft niet simpel voor zo een grote 
groep op een vlotte wijze een barbecue aan te 

Rooms bij de Geuzen
Een ervaring op het Geuzenfeest 2019

bieden. Maar gelukkig had de regen het voor 
bekeken en uur na uur werd het droger en zon-
niger. Zelfs gezellig op een bankje van het weer 
en de typisch Vlaamse hemel te genieten. 
De namiddag was er om het mooie gehucht en 
de nog vele authentiek gerestaureerde wonin-
gen te verkennen, een bezoekje aan het muse-
umpje te brengen en bij gebrek aan open kerk 
de vele Blommaerts op het rustieke kerkhofje 
te ontdekken. Om 16:30 ging het kerkje dan 
toch open voor de evening song waar de spe-
cialisten uit volle borst mochten meezingen, 
begeleid door de kunst van de organist. En de 
woorden van de dominee. 

Zelf kozen we in de namiddag voor de mooie 
muziek van Amuse-Gueule in de tent. Wie 
oud-kinderrechtencommissaris Van Obbergen 
nog niet aan het woord hoorde, kon in alle rust 
het debat volgen. Voor elk wat wils. 

Gent riep ons na een lange dag terug, deze 
keer genietend van een met zonnestralen 
overgoten landschap. Wat blijven onze Vlaam-
se Ardennen toch mooi. Een warme menselijke 
ervaring met een 25-tal Brabantdammers en 
meerdere Ollandse accenten rijker. 

Ja, in het Huis van de Vader is plaats voor ve-
len. Korsele kan evalueren en 2020 voorberei-
den. Hopelijk werpt het thema 2019 Kinderen 
vruchten af met een grotere delegatie jonge-
ren. Want wie de jeugd niet heeft...

Miguel Stas, fso
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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.
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Kinderhoekje

Navertelling Lucas 15,1-32
Een vader met twee zonen 
Jezus vertelde een verhaal. Er was eens een boer met twee zonen. 
Op een dag zei de jongste zoon tegen zijn vader: “Vader, geef mij 
alvast mijn deel van de erfenis.” Zijn vader gaf hem zijn deel en snel 
daarna trok zijn jongste zoon de wijde wereld in. Hij had een lui 
leventje, totdat zijn geld op was. Toen moest hij gaan werken. In 
het verre land waar hij woonde was honger. Niemand had genoeg 
te eten. De jongen vond uiteindelijk een baantje als oppas bij de 
varkens. Hij zag dat de varkens nog meer te eten hadden dan hij. 
Zittend bij hun voerbak bedacht hij dat hij beter knecht bij zijn vader kon zijn. 
Hij trok naar huis. Onderweg bedacht hij dat hij tegen zijn vader zou zeggen: “Het spijt me, vader. Ik 
ben niet goed genoeg om uw kind te zijn. Maar misschien mag ik wel als knecht bij u werken.“ 
Zijn vader stond op de uitkijk en zag hem van ver al aankomen. Hij rende naar hem toe en sloot hem 
in zijn armen. “Het spijt me, vader, ik ben niet goed genoeg om uw kind te zijn…”, begon de jongen. 
Maar de vader zei: “Wat ben ik blij dat je nog leeft. Kom, we bouwen een feestje.”
Ondertussen kwam de oudste zoon terug van het werk. Hij hoorde muziek en snapte er niets van. 
“Wat is er aan de hand?”, vroeg hij. “Je broer is teruggekomen”, vertelden ze hem. Toen werd de 
oudste zoon woedend. Hij wilde niet naar binnen. Zijn vader kwam naar buiten en vroeg hem ook te 
komen feesten. Maar de oudste zoon zei: “Ik ben al die jaren bij u gebleven en ik heb hard gewerkt. 
Nooit heeft u een feestje voor mij gebouwd. En nu komt die andere zoon van u thuis. Hij heeft al uw 
geld weggesmeten. Voor hem wordt er meteen van alles uit de kast gehaald.” “Oh, oh, zoon,” zei de 
vader, “jij was er altijd. Alles wat van mij is is ook van jou. Maar nu ben ik zo blij en wil ik feesten. Je 

broertje leek dood en nu is hij er weer, hij was kwijt en nu is hij weer 
gevonden.”

Huis of thuis?
De verloren zoon dacht dat hij naar een huis ging. Een huis dat ooit 
zijn thuis was geweest maar het niet meer was. Hij had namelijk zijn 
thuis opgegeven. Maar hij kwam tenslotte toch wel thuis.
Dit huis nog geen thuis. Daar is meer voor nodig dan muren, een dak 
en ramen. Maak er jouw thuis van.

Teken en knip plaatjes uit en voeg ze bij dit huis:
•   In het verhaal komt de jongste zoon thuis omdat zijn vader van 
hem houdt; heb jij ook ouders broers en zusjes? Krijgen zij een plek 
in jouw thuis?
•   In het verhaal kwam de zoon thuis niet alleen omdat hij te eten 
kreeg, maar omdat hij zelfs lekker eten kreeg; krijg jij ook wel eens 
wat lekkers? Hoort dat voor jou bij thuis?
•   In het verhaal kwam de jongste zoon thuis omdat hij niet meer 
tussen de varkens hoefde te slapen, maar weer een eigen plek 
kreeg; heb jij ook een eigen plek? Waar is die in jouw thuis?
•   In het verhaal kwam de zoon thuis omdat er ook leuke dingen ge-
daan werden; welke leuke dingen doe jij thuis? En waar doe je die?
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Varia

Hieronder vindt u de nieuwe en 
correcte gegevens van 
Jacobus D. van Heest
Abraham Voortmanstraat 4  bus 002
9000  GENT
Telefoon   09/430.20.32
GSM   473/533.411
E-mail:  hillechiena-jacobusd@telenet.be

Hoogleraar Praktische Theologie
De Raad van Bestuur van de Faculteit voor 
Protestantse Theologie en Religiestudies 
besloot om per 1 september 2019  ds. 
Leendert-Jan Parlevliet als hoogleraar 
Praktische Theologie in dienst te nemen. 
Net als voor vele anderen geldt, is de 
Synodale Raad hier zeer blij mee. 
In juli hadden de nieuwe hoogleraar en 
de voorzitter van de Synodale Raad een 
ontmoeting.

Werkgroep 
Christendom-Jodendom
Op dit ogenblik gaat een 
roll-up banner (van 2 x 0.8 m) 
rond in de gemeenten. 
De afbeelding daarop is 
deze hiernaast en geeft de 
mogelijkheid om met de 
smartphone via de QR code 
een rechtstreekse verbinding 
te maken met het materiaal 
van de Werkgroep Jodendom 
op de site van de VPKB: 
https://nl.protestant.link/
werkgroep-jodendom

Sluitingsdata komende Kerkbrieven
Vrijdagavond 20.09.2019 voor het oktobernummer
Vrijdagavond 18.10.2019 voor het novembernummer
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

Zeg het met bloemen…
Iedere zondag worden er bloe-
men gekocht die vooraan in de 
kerk op de Avondmaalstafel 
staan en afhankelijk van een 
persoonlijke gebeurtenis of 
situatie aan iemand worden 
aangeboden. 
In juli en augustus waren de bloemen bestemd voor:

zondag 7 juli: mevrouw Simons ter bemoediging
zondag 14 juli: Andrea Bruynooghe ter bemoediging
zondag 21 juli: Hans Schaefer voor het kroonjaar 80
28 juli: - (gemeenschappelijke dienst in Gent-Noord)
zondag 4 augustus: Lydia Van Esch ter bemoediging
11 augustus: - (gemeenschap. dienst in Gent-Noord)
18 augustus: - (Geuzenfeest Horebeke)

zondag 25 augustus: nog niet bekend
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Gaspard

Nieuws uit de Gaspard!

De vakantiemaanden op school zijn normaal tij-
den van kalmte, rust, poetsen! Dit jaar is dit niet 
anders geweest, maar er is nog wel wat meer 
nieuws. Een 15-tal kinderen volgden er in augus-
tus een musicalkampje, georganiseerd en gege-
ven door meester Christophe. De kinderen gaven 
er het beste van zichzelf en hopen natuurlijk op 
meer het komende schooljaar, want ook tijdens 
het schooljaar zal er na de schooluren plaats voor 
muziek en musical. Wij zijn als bestuur erg geluk-
kig dat we in september deze creatieve meester 
als medewerker kunnen houden al was het een 
hele puzzel waardoor hij in verschillende klassen 
en opdrachten zal functioneren. Dankbaar zijn 
we zeker omdat hij een deeltijdse opdracht bij 
ons op school verkiest boven een voltijdse be-
trekking op een andere school. Zijn enthousias-
me straalt af op onze hele school en haar team!

We ontvingen via mevr. Truus Martens-Bos een 
aantal boeken over Kruiden voor kinderen. 
Schoondochter Martine Van Huffel publiceerde 
Leni’s kruidenboek. De wondere wereld der plan-
ten. Het is een prachtig leerboek met doedingen 
zoals hoe maak ik limonade of hoe maak ik zeep 
en dat alles met kruiden. De kinderen van de 
hele school zullen hier veel plezier aan beleven! 
Dank aan de milde schenkster!

De bouwplannen voor de renovatie en uitbrei-
ding van onze school zitten gestaag in evolutie. 
Het bouwaanvraagdossier werd midden juni 
ingediend en een maand later kreeg ik het be-
richt dat het volledige dossier ontvankelijk was 
verklaard. Het komt erop neer dat alles volledig 
was en dat het openbaar onderzoek kon star-
ten. De grote gele affiches werden zowel aan 
de poort als aan het woonhuis uitgehangen. Tot 
eind augustus kunnen buurtbewoners en andere 
betrokkenen de plannen op stedenbouw inkijken 
en hun vragen richten aan het stadsbestuur. La-
ten we hopen dat deze procedure zonder al te 
veel moeilijkheden kan verlopen. 
Ook voor de onstabiele tuinmuur zijn we een 
hele stap verder. Nog in augustus zou de muur 

herbouwd worden. Na een paar jaar overleg, tot 
bij de vrederechter toe, is nu toch een oplossing 
in zicht. De buurman werd uiteindelijk verplicht 
tot het betalen van zijn deel in de onkosten. 
Dankzij een paar geldschieters kan deze muur nu 
eindelijk terug worden opgebouwd zodat de kin-
deren op een veilige manier terug de hele speel-
plaats kunnen inpalmen! 

Voor de uiteindelijke start van de verbouwwer-
ken van de school zijn we optimistisch en als u 
deze kerkbrief in handen hebt, ben ikzelf in Zie-
rikzee geweest om ons project voor de renovatie 
en uitbreiding te promoten. Op initiatief en vraag 
van Mar van der Veer (ons al bekend via de Theo-
logische faculteit in Brussel en concerten in onze 
kerk) was ik op donderdag 5 september te gast 
in Bruinisse waar onder de naam van De kerk 
draait door een paar sprekers te gast waren. Een 
gesprek over glasramen maar òòk over de chris-
telijke basisschool in Gent. Ik durf hopen dat het 
een springplank is voor toekomstige ondersteu-
ning vanuit verschillende kerken uit Zierikzee en 
dat rekening houdend met het aantal kerkgan-
gers en hun engagement naar ondersteuning van 
kerk-gebonden initiatieven.

Ondertussen werken we verder aan het organi-
seren van onze kunsthappening GaspArd. Ver-
schillende kunstwerken zullen er door een pro-
fessionele veilingmeester verkocht worden. De 
opbrengst van de verkoop komt in het fonds ter 
financiering van de verbouwingen terecht. Houd 
die dag alvast vrij: zondag 17 november ek. in de 
namiddag in onze kerk. Details volgen in de kerk-
brief van oktober.
We zijn zoals steeds erg dankbaar voor elke be-
trokkenheid die we van wie dan ook mogen ont-
vangen en mogen ons tevens gesteund weten 
door de Heer die ons steeds schraagt!

Aletta Rambaut,
voorzitter Schoolbestuur Vereniging ter Bevorde-
ring tot het Christelijk Onderwijs te Gent vzw.
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Vooruitblik

Scheppingsperiode
1 september tot 
4 oktober 2019

Red hun toekomst - Klimaatplan.nu
Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een ongeziene mobilisatie van spijbelende 
kinderen en jongeren. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd.  Ze vragen niet 
meer dan dat politici hun weifelende of weigerachtige houding opgeven, en reso-
luut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft. 

Een klimaatveilige toekomst: het is nu of nooit meer
De oproep van de jongeren en van de hele klimaatbeweging is terecht. Om de be-
lofte van het Akkoord van Parijs waar te maken en de temperatuurstijging op aarde 
beneden de 1,5 °C te houden, zijn volgens het Internationaal Klimaatpanel (IPCC) 
snel verregaande en ongeziene maatregelen nodig. Concreet moet de totale uit-
stoot van de wereld in 2030 - over een goede 10 jaar dus - gehalveerd zijn en moet 
de netto uitstoot in 2050 herleid zijn tot nul. Een immense opdracht. Er is geen tijd 
te verliezen. 
 
Ecologische bekering
De ecologische bekering waartoe de veel gelezen en alom geprezen uitgave van Paus 
Franciscus Laudato Si oproept, zorgt voor positieve verandering, een groei in levens-
kwaliteit. Leven vanuit een ethiek van het genoeg heeft minder te maken met verlie-
zen of inbinden dan met het scheppen van ruimte voor het goede leven.

Kies voor het leven
“De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet 
buiten uw bereik. Nee, ze zijn heel dichtbij, u kunt ze opnemen en ze u eigen maken; 
u kunt ze volbrengen. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor 
de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw 
eigen toekomst en die van uw nakomelingen.” (Deuteronomium 30:11vv)
Hoe actueel klinken deze woorden uit het boek Deuteronomium, de rede van Mo-
zes, net voor de Israëlieten het beloofde land binnen gaan.
Geconfronteerd met de actuele vernietiging van het leefmilieu, het verlies aan  bio-
diversiteit en de bedreiging van de klimaatverandering, gaat de oproep om te kiezen 
voor het leven, zowel over heel concrete en materiële, als over geestelijke zaken 
en ethiek. Het is tijd om moedig te zijn en te kiezen voor verandering. Voor de toe-
komst. Voor de komende generaties en de wereld die zij zullen ervan.

Weten dat het moet. Geloven dat het kan.
In 2016 ondersteunden wij de oproep van Ecokerk om in elke groep (gemeente, ge-
zin, organisatie) een eigen klimaatplan te maken en zo te evolueren naar een klimaat 
neutrale kerkgemeenschap.  Op hun website vind je intussen tientallen voorbeelden 
van groepen die hun eigen klimaatplan deelden. Samen vormen ze een hoopvol te-
gengewicht voor alle pessimisme.  
Maar het is nodig een versnelling hoger te schakelen. De komende 10 jaar zijn cruci-
aal. Wij willen onze kinderen recht in de ogen kunnen kijken en weten dat we alles 
deden om hun toekomst te vrijwaren. 
Doet u mee? Doet uw kerk mee?

Namens de VPKB-Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)
Greet Heslinga
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Vooruitblik

Startzondag 
zondag 15 september 2019

Allen erheen na de dienst! 
Samen genieten in de tuin bij onze dominee en de familie Buzogàny met een 
glaasje, lekker eten en een heerlijk dessertje… voor slechts 8 euro.
Inschrijven kan bij Rita Martens op zondag 1 september en zondag 8 septem-
ber of per mail of telefoon (zie vooraan Kerkbrief). 
Kom gerust mee.
Een klein werkgroepje werkt het programma uit rond Een goed verhaal...
Het vervoer kan geregeld worden en kunt u een dessertje meebrengen?
We maken er een gezellige dag van!

Adres: Groenestaakstraat 56
             9030 Mariakerke

Bijbel aan huis
14 september 2019

Na een deugddoende vakantie zullen de Bijbelstudies op 14 september weer 
starten. De twee Bijbelstudiegroepen nemen een gezamenlijke start in het 
PCC om 14:30. 
Het thema De vrouwen in de Bijbel wordt uiteengezet door een gastspreker 
die op die namiddag een paar vragen poogt te beantwoorden: Waarom deze 
invalshoek? Heeft Eva’s verraad het beeld van de vrouw vast gelegd? Zijn er 
opmerkelijke vrouwen in de Bijbel en wat was hun taak?

“Aan de hand van een presentatie zullen we het hebben over het beeld van de 
vrouw in de Bijbel en bespreken we enkele uitzonderlijke vrouwen die in de 
Bijbel hun plaats hebben gevonden” – aldus Josiane Tytens die al verschillen-
de artikels onder haar naam heeft staan over de vrouwen in de Bijbel. 

Ds. Tihamér Buzogàny

Uitnodiging 
Taizégroep
10 september 2019 om 19:30

De Taizégroep Gent nodigt uit voor een eerste bijeenkomst op dinsdag 10 sep-
tember 2019 om 19:30 bij de Sint-Michielsbeweging te Gent, Lange Violet-
testraat 277.
Taizégebed en -ontmoeting van 19:30 tot 20:15.
Hopend u daar te mogen ontmoeten met Taizévrienden.

Meer info :
St. Michielshuis Anton en Lowie De Spiegeleer 0478 921 733 of 0474064 385 
of Betty Fobe 0478 235507



15 | 

Vooruitblik

Televisiedienst
22 september 2019 om 10:00 

In de zomereditie van onze Kerkbrief kon u al lezen dat op zondag 22 september 
de VRT-Televisie onze Protestantse eredienst uitzendt via de kerk van Gent-Cen-
trum vanaf 10:00.

Ondertussen is er al het een en ander gebeurd om deze toch speciale dienst in 
goede banen te laten leiden. Gevraagde documenten en de orde van dienst zijn 
al naar de VRT gestuurd, de organist en pianiste zijn al benaderd en ook een 
aantal jonge mensen hebben zich geëngageerd om een handje toe te steken, 
waarvoor dank. 

Bij de opbouw van de dienst hebben we rekening gehouden met liturgische sug-
gesties van Werkgroep Kerk in de Samenleving om ook op die manier te visua-
liseren dat wij protestanten aan de Brabantdam, lid zijn van het geheel dat zich 
VPKB noemt en het niet onverschillig is voor ons wat er op de wereld gaande is. 

Op 22 september om 8:30 is er een generale repetitie gepland, met allen die 
aan de dienst deelnemen en we gaan ervan uit dat ook jullie beste kerkgangers, 
ietsje vroeger in de kerk worden verwacht als op een andere zondag het geval is. 
Gelieve hiermee rekening te houden. Hoe laat de kerkdeuren op 22 september 
effectief dicht gaan, zullen wij met jullie tijdelijk communiceren.  
Nog een tip voor iedereen die naar de kerk komt: draag geen wit, maar kleur. Wit 
verblindt teveel met de felle spotlights.

Namens de kerkenraad,
ds. Tihamér Buzogàny

Na 53 jaar als vrijwilliger, heeft ds. Willy Willems besloten, zijn werk voor het
luchthavenpastoraat in augustus af te ronden.
Op 22 september 2019 om 15:00 willen we met een afscheidsdienst ds. Willy 
Willems bedanken voor zijn vele jaren van inzet.
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen, alsook de receptie 
die er op volgt.

Locatie: WTS Rondeweg 3/1, 1800 Vilvoorde
Inschrijven kunt u via volgend email adres: secretariaat.wtskerk@gmail.com

Afscheidsdienst 
ds. Willy Willems

22 september 2019 om 15:00
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Antwerps Symposium
Remonstranten in Antwerpen  
1619 / 2019
30 september,2019
13:00 - 16:30

De Remonstrantse Broederschap bestaat 400 jaar. Het kleine Nederlandse kerkge-
nootschap is in 1619 opgericht in het huis van de lutherse juwelier en muntmeester 
Arnout Witte in Antwerpen. De stichters waren een groep remonstrants gezinde 
predikanten in ballingschap, de verliezers van de Synode van Dordt. Na 400 jaar 
wordt er uitvoerig stilgestaan bij dit bijzondere moment in de kerkgeschiedenis. Ui-
teraard ook in Antwerpen, de plek waar het allemaal begon. De huidige voorgan-
ger van de protestantse gemeente Antwerpen-Zuid, ds. Bert Dicou, is remonstrants 
predikant en medewerker van het Arminius Instituut. Op de dag van de start van  
de oprichtingsvergadering in 1619: 30 september, vindt er in goede samenwerking 
van Arminius Instituut, Amsterdam Centre for History and Heritage of Protestan-
tism (ACHHP) en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een historisch symposium 
plaats op één van de mooiste locaties van de stad Antwerpen.

Lezingen:
• prof. dr Guido Marnef: Antwerpen aan het begin van de 17e eeuw. 
 Nasleep calvinistische reformatie, stadsgeschiedenis en couleur locale
• dr. Bert Dicou: Eerste dagen. De geboorte van een kerkgenootschap.
• drs. Steven van Impe, conservator EHC: Remonstrantica in de collectie 
 van het EHC.  Achtergronden van de boekcultuur in de 17e eeuw
• prof. dr Mirjam van Veen: Vluchtverhalen van Remonstranten. Repressie,  
 beeldvorming en heroïek
• dr.  Marie Juliette Marinus, Felixarchief: De houding van bisschop 
 Malderus, het Antwerpse stadsbestuur en de jezuïetenorde t.o.v. de 
 Remonstrantse Broederschap
Het symposium wordt afgesloten met een glaasje en een hapje (16:30-17).

Locatie: Nottebohmzaal EHC (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), Hendrik 
Conscienceplein 4, Antwerpen

Lezing 
bij fototentoonstelling 
26 september 2019
20:00 - 22:00

Stadspredikant en psychotherapeute ds. Petra Schipper houdt in het kader van 
de tentoonstelling Ik heb een muur gebouwd tussen gevoel en verstand een le-
zing over de impact van seksueel misbruik.

Ds. Schipper heeft vele jaren ervaring in het begeleidend op weg gaan met over-
levers van seksueel misbruik en in vorming over (preventie van) seksueel mis-
bruik in christelijke milieus.

Locatie:  kerkgebouw Antwerpen-Noord
  Lange Winkelstraat 5 - 2000 Antwerpen

“ik heb een muur gebouwd”
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Avondcontact
24 oktober 2019 om 19:30

Manu Keirse

Vooruitblik

Elkaar helpen bij verlies en verdriet
 
Mensen worden in hun leven meer dan eens met ernstig verlies geconfronteerd. 
Hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kan je elkaar ondersteunen?
Mensen stellen zich vragen: Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig 
voelt? Reageert ieder mens op dezelfde manier? Is het juist dat de tijd alle wonden 
heelt?
Om verlies te overleven, moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij hel-
pen of het hen moeilijker maken. Velen durven niet naar mensen in verdriet toe te 
gaan gaan of reageren verkeerd. Meer weten, kan je in verdriet helpen om je eigen 
reacties en gevoelens te verstaan en je beter te handhaven. Als omgeving kun je 
leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun 
leven niet in de steek te laten.
 
Em.prof.dr. Manu Keirse is hoogleraar verliesverwerking aan de Faculteit Geneeskun-
de van de KU Leuven. Hij is auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet.

Benefietactie t.v.v.
Doctors on Mission

Back to Utopia: 
film van Fabio Wuytack

13 oktober 2019 om 14:30

Doctors On Mission (DM) werkt onder impuls van de Vlaamse arts Rik Celie. Sinds 
1990 wordt gezondheidszorg in het binnenland van Bolivia en Haïti gebracht. Daar 
waar nooit enige medische zorg kwam, brengen zij vaak levensreddende hulp. Te-
vens werden er Medische Centra opgericht om preventie te brengen en continuïteit 
te waarborgen. 
Ook bracht DM hulpverlening aan slachtoffers van erkende natuurrampen zoals bij 
aardbevingen, epidemieën, overstromingen, orkaan en supertyfoon. 
Bovendien zet DM zich ook in bij opvang van honderden weeskinderen in de uithoe-
ken van Haïti. 
 
Back to Utopia, een film van Fabio Wuytack 
Het 500 jaar oude boek Utopia neemt ons mee op een confronterende tocht door 
de wereld van vandaag. Beklijvende documentaire verhalen brengen de visionaire 
ideeën uit het oude boek terug tot leven. 
Onderzoeksjournalist Alex Dillen (Johan Leysen) tracht met de brieven van zijn over-
leden professor (John Hurt) het gestolen boek op het spoor te komen. Het dwingt 
hem op zoek te gaan naar de werkelijke betekenis van Utopia. 
Ze zien nederzettingen van illegale goudzoekers rondom de Madre-de-Dios in Peru, 
het Lacandon-woud in Mexico, de savannegemeenschappen van Oeganda, de ge-

evacueerde dorpen rond Fukushima en in de haven van Lampedusa. 
Back to Utopia brengt het verhaal van Utopia, niet als een droom, maar 
als een gedeelde droom. 'Utopia is not a state, it is a state of mind.'
Fabio Wuytack (foto hiernaast) zal zelf aanwezig zijn om de film in te 
leiden en te bespreken.

Locatie: Protestantse kerk, Brabantdam/St Kristoffelstraat - 9000 Gent
Prijs:  8 euro
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Pastoraat

Wel en wee van de Brabantdamgemeente

’t Is bijna voorbij, die mooie zomer…
Als ik dit schrijf is het een wisselvallige augus-
tus dag, heel anders dan de hete dagen die we 
in juli meemaakten. Op het einde zal blijken dat 
het een heel normale zomer was, misschien…?

De een kan wat beter tegen de warmte dan de 
ander, vooral de ouderen zullen het niet ge-
makkelijk gehad hebben af en toe. Toch hopen 
we dat ook zij de zomer goed zijn doorgeko-
men, met een fris glas water binnen handbe-
reik en omringd met aandacht van bezorgde 
familie, vrienden of buren…

Overlijden
Jammer genoeg waren er een paar trieste be-
richten binnen onze gemeente.
 Zo moest Christelle Kuypers afscheid 
nemen van haar moeder. De uitvaartdienst ge-
beurde in intieme kring in Lochristi. Wij leef-
den mee met Christelle en haar zussen in de 
moeilijke tijd die zij door moesten.
 Kort daarna werden we opgeschrikt 
door het plotse overlijden van de vader van 
Bea en Herwig Smetryns-Baetens en opa van 
Astrid en An ds. Gustaaf Baetens. Extra moei-
lijk voor de familie omdat hun dierbare in 
Duitsland woonde, in Leverkusen. Dankbaar 
voor zijn rijk vervuld leven werd van hem af-
scheid genomen. Ook aan de hele familie bie-
den wij ons medeleven aan.
 An Van de Walle-Djudzman moest 
dan weer het verlies verwerken van een broer. 
Aangezien men in Indonesië de overledenen 
zeer snel naar hun laatste rustplaats begeleidt, 
was het voor An onmogelijk om ginds aanwe-
zig te zijn. We bidden An en Francis sterkte toe 
bij het verwerken van dit verdriet, zo ver van 
de familie af…

 Ook de familie Schaefer werd in rouw 
gedompeld, door het overlijden van een nicht-
je. We weten ons in gedachten verbonden.

Verheugend
 Fijner nieuws is er van Nap en Thea 
Van Zuuren: zij hopen op 14 september hun 
60-jarig huwelijksjubileum te vieren met de 
kinderen en kleinkinderen. Hoewel Nap het 
niet gemakkelijk heeft door zijn broze gezond-
heid hopen we toch dat zij een feestelijke dag 
zullen beleven en we sturen ook 
van hieruit onze hartelijke felici-
taties hun richting uit!
 Op 4 augustus was er 
een kleine gast in de kerk: 
Ellie Puttemans, bijna 1 jaar oud, 
mocht mee voor het eerst mee 
met mama An en papa Stijn! Zij 
was, naar het schijnt, heel braaf!
 Andrea Bruynooghe-Bral 
is in de Refuge verhuisd naar een 
andere kamer nl. K 232 op de 
tweede verdieping, in de Woon-
Zorg afdeling. Zij krijgt graag be-
zoek. 
 Ko Van Heest en Mini 
Schipholt brachten samen met 
Francis Van De Walle een bezoekje aan Ina 
Pesch-Beye in Ouddorp, een fijne uitstap! Ko 
staat wel voor een operatie aan de ogen, waar-
door orgel spelen voorlopig niet mogelijk is. 
We hopen dat deze operatie vlot mag verlopen 
met een goed resultaat!

We denken aan de vele mensen in de gemeen-
te die het niet gemakkelijk hebben, door ge-
zondheidsproblemen… 
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 Zo is Sara De Jonge-Blommaert al een 
tijdje op de sukkel met allerhande ouderdoms-
kwaaltjes en buikklachten. De nodige onder-
zoeken zijn aan de gang, hopelijk zal een ge-
paste behandeling gauw verlichting bieden. 
Arnold zorgt goed voor haar.
 Ook Francine Ongena heeft, ondanks 
haar goede humeur en optimistische geest, 
wat ongemakken waarvoor nog gezocht wordt 
naar de juiste medicatie. Nie neute, nie pleuje 
is Francine haar motief!
 Daniël en Christian Buysse-Van Steen-
kiste doen hun best om elkaar te ondersteu-
nen, waarbij het zwaar valt voor Christian dat 
hij niet zo mobiel meer kan zijn. We wensen 
jullie veel sterkte toe.
 Karel en Wim Piesen hebben een nieu-
we, jonge hond, die “helpt” in de tuin… Jam-
mer genoeg is hij (de hond) al vroeg bezig met 
aardappelen rooien e.d. Karel heeft er veel 
plezier in, maar moet de hond nog een beetje 
goede manieren aanleren. Gelukkig voelt Karel 
zelf zich beter nu bij hem de medicatie blijk-
baar beter geregeld is. 
Karel en Wim hebben ook een nieuw telefoon-
nummer:  09/ 310.57.92.
 Met Etty Bruyneel-Deelstra gaat het 
“zo goed mogelijk”, stapje voor stapje boekt 
zij vooruitgang in haar herstel! Een hartelijke 
groet vanuit de gemeente aan jullie, Wim en 
Etty!

 Minder goed nieuws is er van Elly De 
Backer. Zij is opgenomen in het UZ en het is 
een bange tijd voor haar en John. We bidden 
jullie de nodige kracht en moed toe in deze 
moeilijke tijd.

We vernoemen hier niet iedereen die ver-
moeid zijn of zwak of ziek  of eenzaam…. Maar 
weet dat wij u allen gedenken in gebed en met 
elkaar verbonden zijn! 

Wilt u graag een gesprekje met de dominee 
of iemand van de kerkenraad, dan komen wij 
graag eens op bezoek! Aarzel niet om ons te 
contacteren, de telefoonnummers vindt u op 
de eerste bladzijde van deze kerkbrief.
“Wanneer we elke dag een bloem op het pad 
van onze medemensen strooien, zouden de 
straten van de aarde met vreugde bezaaid 
zijn”…

Gods zegen en vrede toegewenst,

Martine De Jonge
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Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogàny

De bron van echte wijsheid
“Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden?” (Jac 3, 13/a)

Dat wij burgers van een informa-
tiemaatschappij zijn, is allang geen 
geheim meer. Sinds de industriële 
samenleving plaats maakte voor iets 
nieuws, krijgt de informatie niet al-
leen een belangrijke plaats in ons 
menselijke leven, maar eiste zij een 
zelfstandige waarde op. 

In deze nieuwe fase van de samenle-
ving krijgt technologie, die informatie kan be-
werken, een eminente plaats. Onze telefoons 
bijvoorbeeld, worden steeds slimmer en onder 
andere Facebook en Instagram informeren ons 
over wat er in de wereld gaande is en wij, de 
digitale burgers, vinden dit doorgaans aange-
naam. 

De technologische verandering blijkt niet te 
volgen en hierdoor blijkt de kennis, waarvoor 
we ooit zoveel deden, niet meer of maar am-
per relevant. Onder andere de kennis van de 
toetsentelefoon kan ons niet helpen bij de be-
diening van onze elegante smartphones. Ergo, 
aandachtig blijven leren, is noodzakelijk in 
onze dagen om wijs te blijven.

“Wie van u kan wijs en verstandig genoemd 
worden?” – vraagt Jacobus, niet alleen aan 
zijn tijdgenoten. Er zijn velen die bepaalde in-
formatie tegen anderen gebruiken om op die 
manier wijs en verstandig over te komen. Ook 
de schijnheilige presenteert zich graag als een 
wijze man of vrouw wanneer men de splinter 
in iemands anders oog ziet en de balk in eigen 
niet opmerkt. 

In deze grote gegevensdumping wordt ook 
Gods woord maar een informatie, hoewel vol-
gens de belijdenis van onze Bijbel: “levend en 
krachtig is het woord van God, en scherper dan 

een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door 
tot waar ziel en geest, been en merg elkaar ra-
ken, en het is in staat de opvattingen en ge-
dachten van het hart te ontleden” (Heb 4, 12)
De echte wijsheid, merkt Jacobus op, komt 
enerzijds van boven, van God en anderzijds 
laat het zich door onze manier van leven ken-
nen (Jac 3, 13/b) en steunt zich niet alleen op 
de pure theoretische kennis die we in de loop 
van jaren opgebouwd hebben. De informatie 
wordt niet voor het slechte gebruikt (bittere 
jaloezie, egoïsme, wanorde en kwaad), maar 
wel voor het goede, Gods glorie zoekend. Zul-
ke wijsheid : “ … is vóór alles zuiver, en verder 
vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan 
ontferming en brengt niets dan goede vruchten 
voort, ze is onpartijdig en oprecht” (Jac 3, 17 )

In september, wanneer het nieuwe school- en 
kerkjaar opnieuw begint, hoop ik dat wij door 
God geleid worden en dat zijn Geest ons leert 
om met de informatie die ons van alle kanten 
bereikt op een juiste manier om te gaan. 
Ook in dit nieuwe kerkelijke jaar blijven we 
verkondigen: “onze rechtvaardige dienaar 
verschaft velen recht” (Jes 53, 11/b ) en Zijn 
woord dat eeuwig blijft bestaan “is het evan-
gelie dat u verkondigd is” ( 1 Petrus 1, 25/b) en 
wordt. De bron van echte wijsheid! 
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Vraag en antwoord

Proficiat aan de jarigen
September
01:   Mathias Lehmann
01:   Astrid Van der Haeghen
06:   Marijke Kruijne
06:   Thea Schaap
07:   Francine Ongenae
10:  Janneke van Heest
10:  Caroline François
14:  Gwenda Stevens
17:  Gertruida Bos
20:  Ivan De Wilde
25:  Sebastiaan J.M. Sercu
29:  Jacob De Schipper
30:  Ingrid Van Kesteren

Oktober
01:  Laurent De Hainaut

Waar en Wat in onze Stad?
Als toerist, dwalend door je eigen stad, ontdek je vaak zaken waar 
je nooit eerder bij stil hebt gestaan. 
Ik heb een foto getrokken van iets wat ik in Gent ontdekt heb en 
wat echt ook met Gent te maken heeft, denk ik toch. 

Gemakkelijk, zullen velen onder u denken, waar deze foto getrok-
ken is. Het is echt niet zo moeilijk te beantwoorden voor de gemid-
delde bezoeker van onze kerk. 

Maar... wat betekenen deze 4 letters  SPQG. 
Staat deze afkorting alleen op deze gevel of komen we deze letters 
ook op andere locaties in Gent tegen?

Graag ontvang ik uw oplossingen om het grote gat in mijn culturele 
achtergrond in te vullen en kunnen we in een volgende Kerkbrief 
het geheim ontsluieren en een selectie van uw inzendingen opne-
men. Veel geluk aan alle speurneuzen.

Marijke Schaefer



22 | 

Agenda

Activiteitenkalender
Zondag 01 september - 04 oktober Scheppingsperiode
Zondag 08 september 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Dinsdag  10 september 19:30 Taize-bijeenkomst (St. Michielshuis)
Zaterdag 14 september 14:30 Bijbelstudie PCC
Zondag 15 september 10:00 Startzondag
    15:00 Afscheidsdienst dr. W. Willems (Vilvoorde)
Zondag 22 september 10:00 Televisiedienst (Gent-Brabantdam)
Donderdag 26 september 20:00 Lezing Ik heb een muur gebouwd (Antwerpen) 
Maandag 30 september 13:00 Remonstranten in Antwerpen (Antwerpen)

Zondag 13 oktober 14:30 Film in het kader van Doctors on Mission
Donderdag 24 oktober 19:30 Avondcontact met Manu Keirse

Zondag 03 november 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
  17 november  Kunsthappening GaspArd

Zondag 12 januari 2020 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
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Dienstenrooster

Zondag, 1 september                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst 
 
Zondag, 8 september                                                                                                      Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 
Zondag, 15 september                                                                                                                Startzondag
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 22 september                                                                                                                     TV-dienst
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Protestantse Solidariteit
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Janny Geluk en Rita Martens
 
Zondag, 29 september                                                                                                                                           
Voorganger   Ds. Eefje van der Linden
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Marijke Schaefer / Aletta Rambaut
 
Zondag, 6 oktober                                                                                                                                                   
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Pascal en Ingrid D'hont
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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. 

 September 2019  
   
zo 1 Lucas 14: 1 - 11  Uitnodigen
ma 2 Lucas 14: 12 - 24  Sorry-cultuur
di 3 1 Samuël 14: 36 - 46 Gratie
wo 4 1 Samuël 14: 47 - 52 Strijdbare koning
do 5 1 Samuël 15: 1 - 9 Gehoorzaamheid gevraagd
vr 6 1 Samuël 15: 10 - 23 Spijt
za 7 1 Samuël 15: 24 - 35 Berouw
zo 8 1 Samuël 16: 1 - 13 Een nieuwe gezalfde
ma 9 1 Samuël 16: 14 - 23 Rustgevende muziek
di 10 1 Samuël 17: 1 - 11 Wie durft?
wo 11 1 Samuël 17: 12 - 30 Lastige vragen
do 12 1 Samuël 17: 31 - 40 Davids wapenrusting
vr 13 1 Samuël 17: 41 - 54 Reuzenkracht
za 14 1 Samuël 17: 55 - 18: 5 Vriendendienst
zo 15 1 Samuël 18: 6 - 16 Irritant populair
ma 16 1 Samuël 18: 17 - 30 Vorstelijke beloning
di 17 Lucas 14: 25 - 35  Kun jij Jezus volgen?
wo 18 Lucas 15: 1 - 10  Hoera, gevonden!
do 19 Lucas 15: 11 - 32  De wachtende vader
vr 20 Lucas 16: 1 - 9  Creatief boekhouden?
za 21 Lucas 16: 10 - 18  Tot in de puntjes
zo 22 1 Samuël 19: 1 - 17 Vlucht en uitvlucht
ma 23 1 Samuël 19: 18 - 24 Nieuw spreekwoord
di 24 1 Samuël 20: 1 - 11a Afspraak
wo 25 1 Samuël 20: 11b - 23 Aanwijzing met een pijl
do 26 1 Samuël 20: 24 - 21: 1 Roerend afscheid
vr 27 Lucas 16: 19 - 31  Waardoor laat jij je overtuigen?
za 28 Lucas 17: 1 - 10  Geloof je of geloof het wel?
zo 29 1 Samuël 21: 2 - 10 Gewijde sfeer?
ma 30 1 Samuël 21: 11 - 22: 5 Gek genoeg
   
 Oktober 2019  
   
di 1 1 Samuël 22: 6 - 23 Moordpartij
wo 2 1 Samuël 23: 1 - 13 Bevrijding en verraad
do 3 1 Samuël 23: 14 - 28 Achtervolging
vr 4 1 Samuël 24: 1 - 8a Respect
za 5 1 Samuël 24: 8b - 23 (Zonder) kleerscheuren
zo 6 1 Samuël 25: 1 - 19 Belediging


