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Rita Martens

Inhoud

De vergadering vond plaats op woensdag 11 sep-
tember. Na een korte bezinning over vergeven en 
verzoenen, overviel ons onmiddellijk de voorbe-
reiding van de komende activiteiten.
 
We kijken  alvast terug op een prachtige startzon-
dag. In de mooie dienst met als thema Een goed 
verhaal werd Martine De Jonge bedankt voor 
haar jarenlange inzet in de kerkenraad. Haar en-
thousiasme zullen we zeker missen. Daarna kon-
den we lekker en gezellig genieten in de tuin van 
de dominee. Dank aan eenieder die een handje 
toestak voor, tijdens of na de BBQ. Op het einde 
van de namiddag werd Huguette Spatz met een 
gebroken heup weggebracht naar het zieken-
huis. Verder zie pastoraal nieuws.
 
Alle activiteiten zoals Avondcontact, Bijbel-aan- 
huis en de lunchzondagen starten weer op. 
De televisiedienst van 22 september vroeg ook 
veel voorbereiding.
Mag ik jullie aandacht vragen voor zondag 13 ok-
tober. De collecte en de film Back to Utopia zijn 
ten voordele van Doctors on Mission. Zie verder 
in dit nummer.
Op donderdag 24 oktober komt Manu Keirse 
naar onze kerk. Kom zeker luisteren…

We zijn dankbaar met het nieuwe grote scherm 
in onze kerk. Het biedt heel wat mogelijkheden 
voor onze mensen. 
 
Heb je tips of suggesties voor ons, laat het dan 
weten.

Herfstgroetje,
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Van de bestuursraad

Welkom aan de Gentse afdeling van de 
Engelstalige Presbyteriaanse kerk van Kameroen !

Onderhandelingen met Gent-Brabantdam
Eind vorig jaar contacteerde de heer Armstrong 
Tinyih, een ouderling en de verantwoordelijke 
van deze Gentse afdeling, de bestuursraad van 
de Brabantdamkerk met de vraag of het moge-
lijk zou zijn om in de Brabantdamkerk te mogen 
kerken. Hij legde uit dat ze voor hun erediensten 
een lokaal ergens in Gentbrugge moesten huren. 
De hoge maandhuur was eigenlijk onhoudbaar 
voor hen en bovendien was die locatie niet echt 
geschikt om er erediensten in te houden. 
Na overleg met en akkoord van de kerkenraad 
startte de bestuursraad gesprekken met de be-
stuursraad van deze Presbyterian Church of 
Cameroon-Gent, afgekort PCCG. Die gesprek-
ken verliepen steeds in het Nederlands. Alle 
bestuursleden van PCCG blijken immers al heel 
behoorlijk ingeburgerd in de Vlaamse gemeen-
schap. Hun schoolgaande kinderen spreken dan 
ook perfect Nederlands.
Dit voornemen van medegebruik van het Bra-
bantdam kerkgebouw door de PCCG kerkge-
meenschap werd overigens ook meegedeeld 
op de gemeentevergadering op zondag 23 april 
2019.

De afspraak is dat de PCCG in principe elke zon-
dagnamiddag mag kerken in de Brabantdam-
kerk. Normaal is dit van 13:30 tot ca. 17:00. We 
hebben evenwel met PCCG afgesproken dat de 
Brabantdamkerkgemeente zich het recht voor-
behoudt om één zondagnamiddag in de maand 
zelf de kerkzaal te blijven gebruiken voor een 
eigen activiteit. Op zo’n zondag is de kerkge-
meente van de PCCG uiteraard welkom om in 
de voormiddag de gewone eredienst van 10:00 

in de Brabantdamkerkgemeente bij te wonen als 
gewone kerkgangers. Die eredienst zal dus zo-
als gewoonlijk volledig geleid worden door onze 
predikant ds. Tihamér Buzogàny. 
Dat zal een eerste keer gebeuren op zondag 13 
oktober, want die zondag voorzien we aanslui-
tend aan de eredienst een lunch met aansluitend 
in de namiddag de vertoning van de film UTOPIA 
ten voordele van de vzw Doctors on Mission.

Parallel met de PCCG-eredienst voor de volwas-
senen is er op diezelfde zondagnamiddag ook 
zondagsschool voor de kinderen in de lokalen op 
de tweede verdieping. Die wordt heel degelijk 
voorbereid en geleid door enkele ouders en gaat 
gepaard met lezing uit de grote bijbel. En elke 
derde zaterdagnamiddag van de maand wenst 
PCCG Bijbelstudie te houden in diezelfde lokalen 
op de tweede verdieping. Daarmee krijgt deze 
ruimte een goed en passend gebruik.

Stad Gent
De bestuursraad van de Brabantdamkerk heeft 
deze wens voor medegebruik van het kerkge-
bouw door PCCG meegedeeld aan de verant-
woordelijke van de bevoegde diensten van Stad 
Gent de heer Willem Remue en met hem de 
huurmodaliteiten overlegd. Stad Gent is immers 
eigenaar van het volledige kerkgebouw. De heer 
Willem Remue was zo vriendelijk om ons een 
model gebruiksovereenkomst te bezorgen, die 
we, mits enkele aanpassingen, dankbaar heb-
ben gebruikt om een Gebruiksovereenkomst 
voor het medegebruik van het kerkgebouw VPKB 
Gent-Centrum gelegen op de hoek Brabantdam – 
Sint-Kristoffelstraat op te stellen.

Sedert enkele jaren is de Leuvense afdeling van de Engelstalige Presbyteriaanse kerk van Kame-
roen geaffilieerd met de VPKB. Vorig jaar werd op de VPKB-synodevergadering ook de affiliatie 
van de Gentse afdeling van de Engelstalige Presbyteriaanse kerk van Kameroen met grote meer-
derheid goedgekeurd.
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Van de bestuursraad

Dit document is geen openbaar document, maar 
gemeenteleden die inzage in dit document wen-
sen, mogen mij gerust contacteren. 

Kerkdienst PCCG
Op 24 augustus werd deze Gebruiksovereen-
komst door vertegenwoordigers van de beide 
bestuursraden ondertekend en op zondagnamid-
dag 1 september heeft de PCCG voor het eerst 
een eredienst gehouden in de Brabantdamkerk.
Ik heb deze hele eredienst bijgewoond, onder 
meer om desgewenst logistieke ondersteuning 
te bieden b.v. voor de geluidsinstallatie en tege-
lijk ook om eens te ervaren hoe een eredienst 
van PCCG verloopt.
Het was een bijzondere eredienst, want het werd 
een prachtige dankdienst van de hele PCC-kerk-
gemeenschap in Vlaanderen. Een dankdienst om-
dat PCCG heel dankbaar is dat ze voortaan hun 
erediensten, hun zondagsschool voor de kinde-
ren en de maandelijkse Bijbelstudie in een echt 

kerkgebouw mogen houden. Tijdens deze eerste 
eredienst waren er ook vertegenwoordigers van 
de PCC te Leuven en te Antwerpen aanwezig:
• PCC-Antwerpen: de heer Austin Ngoh,  
 tevens voorzitter van PCC Europa.
• PCC-Leuven: de heer Eric Ebolo, tevens  
 secretaris verantwoordelijk voor alle  
 PCC-partnerkerken  in België. 
Niet alleen Armstrong Tinyih, maar ook elk van 
hen sprak een uitgebreid dankwoord uit.
Wegens hun verhuis kon er niemand van 
PCC-Brussel aanwezig zijn.

Presbyterian Church of Cameroon in België
De Presbyterian Church of Cameroon in België is 
heel dankbaar: inmiddels zijn er vier PCC kerk-
gemeenten geaffilieerd met de VPKB. Het begon 
enkele jaren geleden met PCC-Leuven. Inmiddels 
zijn ook PCC-Brussel, PCC-Antwerpen en PCC-
Gent geaffilieerd met de VPKB en kunnen deze 
vier PCC kerkgemeenschapen in elk van deze 4 
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Van de bestuursraad
steden hun erediensten houden in een echt kerk-
gebouw. Geen wonder dat ze hier heel dankbaar 
voor zijn.
De Presbyterian Church of Cameroon (PCC) is 
daarmee behoorlijk goed vertegenwoordigd 
in België. Want in heel Europa zijn er in totaal 
slechts 12 PCC-kerkgemeenschappen: 4 in Bel-
gië, 4 in Duitsland, 1 in Nederland, 1 in Engeland, 
1 in Zweden en 1 in Finland.

Mijn eerste indruk van deze PCC-Gent-gemeen-
schap is dat zij heel goed georganiseerd en gedis-
ciplineerd zijn. Er is een heel degelijke leiding en 
die leiding bestaat uit een hecht team met duide-
lijke taakverdeling.
Naar ik begreep hebben deze PCC-kerkgemeen-
ten (nog) geen volwaardige, gediplomeerde, 
predikant. Dat verklaart waarom hun gewone 
erediensten worden geleid door een team van 
ouderlingen. En dat doen ze met een perfect 
taakverdeling: zowel mannelijke als vrouwelijke 
ouderlingen verdelen onder elkaar en volgens 
een beurtrol de taken die ze op zich nemen tij-
dens de eredienst, zoals: voorgaan in gebed, Bij-
bellezing, voorgaan in gezang en preken.

Voor bijzondere erediensten waarin het sacra-
ment van Doop of Heilig Avondmaal wordt be-
diend, doet PCCG vaak beroep op een VPKB-
predikant, onder meer ds. Katelijne Depoortere 
(VPKB Ronse => Brasschaat), ds. Eef van der Lin-
den (VPKB Rabot), ds. Peter Smits (Dendermon-
de) en ds. Simon van der Linden (Horebeke).
Als het lukt verkiest PCCG wel beroep te doen op 
een PCC predikant uit Europa, maar dat lukt niet 
altijd. Er zijn immers meerdere PCC predikanten 
in Europa voor hun theologische studies of pre-
dikanten van partnerkerken van de PCC. Vermoe-
delijk speelt behalve hun beperkte beschikbaar-
heid ook de reisafstand en -tijd een rol. 

Zo zijn er momenteel zes PCC predikanten die 
voortgezette theologische studies doen in Euro-
pa: twee in Nederland, één in Duitsland, één in 
Engeland, één in Finland en één in Zweden. De 
predikant in Zweden (Malmö) is overigens de 
enige vrouwelijke PCC predikant onder hen.
Verder is er in Engeland een predikant van een 

Methodistische kerk die partner is van PC Came-
roon en in Schotland een predikant van een an-
dere Protestantse kerk die ook een partnerkerk 
is van PC Cameroon. Deze Schotse predikant is 
bovendien de coördinator voor alle PCC kerkge-
meenschappen in Europa.

Hoe verloopt zo’n eredienst van de Engelstalige 
Presbyteriaanse kerk van Kameroen?
Wat mij opviel tijdens het bijwonen van inmid-
dels drie erediensten van PCCG in de Brabant-
damkerk, is niet enkel hun prachtige samenzang, 
maar ook dat hun erediensten een diep geloof 
uitstralen. De kerkgangers kennen heel wat ge-
zangen gewoon uit het hoofd en behalve het 
Onze Vader wordt ook telkens de Apostolische 
geloofsbelijdenis uit het hoofd gedeclameerd.
Zowel tijdens de eredienst in de kerkzaal als in 
de zondagschool op de tweede verdieping zijn er 
typisch zo’n 20 à 35-tal deelnemers, dus in totaal 
zo’n 40 à 70 mensen. Ik begreep van Armstrong 
dat de PCCG-kerkgemeenschap uit meer dan 
honderd leden bestaat, maar een aantal onder 
hen kan zich op zondagnamiddag niet telkens 
vrijmaken, b.v. wegens beroepsverplichtingen.
Kortom, in mijn  ogen is deze PCCG-kerkgemeen-
schap een welkome, waardige en verrijkende 
medegebruiker van het protestantse Brabant-
damkerkgebouw.

In de Gebruiksovereenkomst is een proefperiode 
van drie maanden bepaald, van begin septem-
ber tot eind november 2019. Daarom hebben de 
bestuursraden van de Brabantdamkerk en van 
PCCG al afgesproken om tegen eind november 
een evaluatievergadering te voorzien.
Indien de erediensten blijven verlopen zoals dit 
tot nog toe het geval was, verwacht ik persoon-
lijk dat we de proefperiode als geslaagd zullen 
kunnen beschouwen en de Gebruiksovereen-
komst definitief zullen kunnen laten ingaan.

Francis Van De Walle,
Voorzitter bestuursraad.
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Terugblik

Startzondag

De Startzondag was opnieuw een schot in de roos: 
we hadden geluk met het weer, lachende gezichten, 
een goed verzorgde barbecue, een bespreking van 
de op stapel staande activiteiten en gezellig bijpra-
ten in het zonnetje...



8 | 

Terugblik 

Kerkbrief digitaal
Ontvang je graag de digitale versie van de Kerkbrief? Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@
gmail.com en je kunt de Kerkbrief met verschillende foto’s in kleur lezen.

Met dank aan al diegenen die bijgedragen hebben tot deze geslaagde dag en aan de gastvrouw- 
en -heer.



9 | 

In memoriam

In memoriam dominee Geurs

Op 28 augustus overleed onze voormalige pre-
dikant, dominee Harmen Geurs. Hij werd op 4 
september begraven en dat was voor ons (Fran-
cine Ongenae, Francis Van De Walle en onderge-
tekende) een reden om even naar Kollum in het 
verre Friesland te gaan.

We namen er deel aan een ontroerende uitvaart-
dienst, geleid door ds. Jaap  Bakker, een oud-stu-
diegenoot van de overledene (maar wel een stuk 
jonger). Op verzoek van de overledene werden 
alleen psalmen gezongen. Men zal zich herinne-
ren dat ds. Geurs ons destijds vertrouwd maakte 
met een aantal ons voor onbekende psalmen (die 
in de voorbije 23 jaar weer in de vergetelheid zijn 
geraakt). Ook de organist was niet meer van de 
jongste en er waren duidelijk een aantal bezoe-
kers die gewoonlijk wat vlugger zingen. Maar we 
kwamen telkens tot een compromis.

In zijn preek verwees ds. Bakker naar de lezing 
uit Spreuken 8 vs 4: “Mensen, tot jullie roep ik, ik 
richt mij tot iedereen”. Zo was Geurs, niet alleen 
voor wijzen en verstandigen maar voor iedereen. 
Hij stond altijd voor iedereen klaar als herder en 
leraar. De beide predikanten hebben steeds con-
tact gehouden en een aantal persoonlijke herin-
neringen werden opgehaald.
De kinderen en kleinkinderen brachten, elk op 
haar/zijn manier hulde aan hun vader met wie 
zij stuk voor stuk een sterke band hadden. Doch-
ter Janice had een uitgebreid levensverhaal met 
heel persoonlijke accenten. Zoon Cor las een zelf 
geschreven gedicht dat hij ooit grondig had be-
sproken met zijn vader. Mevrouw Geurs besloot 
met een kort dankwoord.
Met de paraplu’s van de begrafenisondernemer 
konden we zonder problemen naar het kerkhof 
waar ds. Bakker met de klassieke afscheidswoor-
den en het Onze Vader de plechtigheid besloot.

*    *    *    *
Harmen (in Friesland zegt men blijkbaar Harm) 
Geurs werd op 26 september 1931 in Amster-
dam geboren en maakte er de zware oorlogsja-

ren mee. Hij studeerde voor onderwijzer en gaf 
les in het basisonderwijs. We herinneren ons zijn 
wekelijkse verhaaltjes tijdens de kerkdiensten: 
“Kinderen, nu is het jullie beurt”.
Hij gaf blijk van een briljante geest en een veelzij-
dige ontwikkeling met bijzondere interesse voor 
geschiedenis, kunst en talen. Hij had een goede 
kennis van Engels, Duits en Frans; het laatste 
sprak hij zeer verzorgd maar met een afschuwe-
lijk ‘Ollands accent.
Intussen had hij een jonge verpleegster uit Fries-
land leren kennen. Reden om zich ook de Friese 
taal eigen te maken. Van ’t een woord kwam ’t 
ander en eind 1965 trouwde Harm met Hiltje (wij 
zeggen Hilda) Bosma uit Kollum, ergens tussen 
Leeuwarden en Groningen.
In 1966 (of al veel vroeger?) kreeg hij het idee 
om in zijn vrije tijd theologie te gaan studeren en 
Hilda steunde hem daarin ten volle. Hij schreef 
zich dus in bij de Gemeentelijke Universiteit in 
zijn geboortestad. Samen met nog een paar late 
roepingen kwam hij er terecht tussen een aantal 
broekventjes van 18-20 jaar, waaronder de latere 
ds. Bakker, hierboven genoemd. Daar leerde hij 
natuurlijk Hebreeuws en Grieks. Wellicht nam hij 
er en passant Latijn bij. Ik herinner mij een bij-
eenkomst in Gent (iets van IKB?) waar een kort 
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tevoren verschenen pauselijke encycliek werd 
besproken. Weinig van de aanwezigen hadden 
de tekst al gelezen. Geurs wel. Gewoon in het 
Latijn omdat hij niet meteen een Nederlandse 
vertaling in handen kreeg. Schaamrood kleurde 
de wangen van de aanwezige pastoors. 

In 1972 was de studie klaar (is studie ooit klaar?) 
en er volgde een beroep en aanstelling in de kerk 
van Broek op Langedijk ten noorden van Alkmaar. 
Adieu basisschool maar niet adieu studie. In zijn 
vrije tijd ging de dominee aan het werk voor een 
doctoraat. In 1976 promoveerde hij met een 
proefschrift over het vrijheidsbegrip bij Augusti-
nus, Bernard van Clairvaux en Luther; voortaan 
mocht hij zich doctor noemen. Geen doel op zich 
maar een middel om de boodschap nog beter 
door te kunnen geven. 
En dan wou hij zijn vleugels wel iets verder uit-
slaan. Dat werd dus vanaf 1977 Oranjestad op 
het eiland Aruba (Antillen). Daar was hij predi-
kant voor de Nederlanders maar hij werkte ook 
onder de lokale bevolking. Als herder had hij vele 
schapen. Voor het gemak leerde hij tussendoor 
Spaans en Papiamento, de lokale taal van de in-
landers (vandaag de officiële taal naast het Ne-
derlands). Na enige tijd hield hij ook kerkdiensten 
in het Papiamento. Hij startte er een theologi-
sche opleiding voor pastoraal werker en schreef 
artikels over kunst in een dagblad. Misschien wel 
wat veel voor één mens; zijn gezondheid leed er 
onder en hij moest eventjes terug naar Neder-
land voor de plaatsing van een pacemaker. Het 
werd de reden om in 1983 terug te keren naar 
het vaderland.
Willemstad in Noord-Brabant werd de nieuwe 
standplaats. Maar ook daar bleef hij niet: in de 
zomer van 1988 ontstonden er contacten met 
de kerkenraad van de Brabantdamkerk in het 
Belgische Gent. En zo trok het gezin (behalve 
de dochter) weer naar het buitenland. Over de 
Gentse periode valt zoveel te vertellen dat ik er 
maar niet aan begin. Velen van u hebben het zelf 
kunnen meemaken. Dat ds. Geurs in die periode 
ook werkzaam geweest is als docent aan de Fa-
culteit in Brussel, is bekend. Het leraarschap ging 
er niet uit. 

En in 1996 kwam de 65ste verjaardag en de wel-
verdiende rust. Dus naar Kollum, de geboorte-
plaats van mevrouw Geurs. Daar was een huisje 
beschikbaar dat nog aan haar grootouders had 
toebehoord.
De rust was relatief. Al gauw wist men dat daar 
een emeritus zat die nog graag een kerkdienst 
leidde en zulke mensen waren er nodig. Dus: pre-
ken in de wijde omtrek, in het Nederlands, het 
Fries en het Duits. En verder studeren, alhoewel 
er geen talen meer bijkwamen. En vrijwel jaar-
lijks een vakantie op Aruba en regelmatige ver-
blijven in Gent. En natuurlijk naar de kinderen in 
Rotterdam (later Purmerend) en Antwerpen.
Gaandeweg ging de gezondheid achteruit, de 
pacemaker werd vervangen en het zicht werd 
steeds slechter. Toen hij op de preekstoel zijn 
eigen nota’s niet meer kon lezen, moest hij wel 
stoppen met het werk dat hij zo graag deed. Op 
het laatste was hij zo goed als blind.
Op 27 juli van dit jaar viel hij thuis en brak een 
heup. De dokters zagen het niet meer zitten 
(stokoud hartpatiënt met slechte algemene toe-
stand) maar de patiënt (ik kom hier zeker door!) 
en zijn gezin drongen zodanig aan, dat de opera-
tie toch nog werd uitgevoerd. Met succes want 
kort nadien liep hij alweer met een looprekje. 
Maar het hele gestel was versleten en op. Nog 
even darmklachten en op 28 augustus kwam het 
einde. Een einde waar hij in die laatste dagen be-
wust naartoe leefde, samen met vrouw en kin-
deren.
Nu is hij Thuis, bij de Heer die hij al die jaren zo 
trouw heeft gediend.

Arnold De Jonge     
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In memoriam
In memoriam dominee de Knijff

Nog geen twee weken na het heengaan van ds. 
Geurs kregen we alweer een afscheid te verwer-
ken: op 9 september overleed onze voormalige 
predikant ds. Henri Wijnandus (Hans) de Knijff in 
Groningen. 

Slechts weinigen uit onze huidige gemeente heb-
ben hem hier nog meegemaakt, hij vertrok hier 
al in 1969, dus vijftig jaar geleden. En over die 
periode moet ik dus kort zijn: hij woonde op de 
Kortrijkse Steenweg, kwam hier aan met twee 
kinderen en vertrok met vier. Hij werkte goed 
samen met zijn hulppredikante, mevr. ds. van 
Lynden, die hij heel wat verantwoordelijkheden 
toevertrouwde en met wie hij in het latere leven 
steeds contact bleef houden.

Hans de Knijff werd op 23 juni 1931 in Enschede 
geboren, hij was dus maar drie maanden ouder 
dan ds. Geurs. Als kind wilde hij al dominee wor-
den. Zijn vader was van Waalse afkomst (bedoelt 
hij de Églises Wallonnes in Nederland, dus van 
Hugenoten??), zijn moeder was luthers; beiden 
klein van sociale afkomst maar breed geïnteres-
seerd, zoals hij het zelf omschrijft. Is het een toe-
val dat de rouwdienst plaats had in de Evange-
lisch-Lutherse kerk in Groningen?

de Knijff studeerde theologie aan de Universiteit 
van Amsterdam (1949-1954) en daarna nog een 
jaar in Basel (Zwitserland) waar hij onder meer 
lessen volgde bij Karl Barth.
Hij werd hulppredikant in Basel (1958) en predi-
kant in Hem-Venhuizen, Noord-Holland (1959). 
In 1964 kwam hij naar Gent en in 1969 vertrok 
hij naar Spijkenisse (Zuid-Holland). Zijn predi-
kantschap was maar een tussenstap naar een 
universitaire carrière. Hij haalde een doctorstitel 
in 1970 met een proefschrift Geest en Gestalte 
over de Bijbeluitleg van dr. Noordmans. In 1974 
werd hij docent dogmatiek aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht. Later volgden benoemingen tot 
hoogleraar christelijke ethiek, systematische 
(dogmatiek) en Bijbelse theologie. Op die manier 
heeft hij heel wat jongere theologen beïnvloed. 

Hij ging met emeri-
taat in 1996.
Hij voelde zich een 
leerling van Barth 
maar geen slaafs 
naloper; hij hield er 
vaak eigen ideeën 
op na. Hij streefde 
naar een theologie 
die volop in gesprek 
is met de cultuur en 
wetenschap van de 
eigen tijd. Hij durf-
de controversiële 
onderwerpen aan te 
pakken: secularisatie 
en neutralisme, de verhouding tussen weten-
schap en christelijk geloof, milieuproblematiek 
en zorg voor de  schepping, seksualiteit. Buiten 
het leven blijft de leer leeg; zonder bijbels on-
derricht verliest het leven richting en zin. Zware 
onderwerpen waarover hij enkele dikke boeken 
heeft geschreven. Ik heb ze uiteraard niet gele-
zen, hoor nu pas van hun bestaan via wat dezer 
dagen op het internet verschijnt. Ik zal ze ook 
niet lezen, veel te moeilijke lectuur voor een een-
voudig kerkganger.

Ben ik fout als ik hem in de laatste dagen heb 
ontdekt als weinig opvallend herder maar zeer 
gedreven leraar op hoog niveau? Maar uiteinde-
lijk was zijn geleerdheid toch bedoeld voor een 
betere overdracht naar de kudde? In een laat-
ste interview van begin dit jaar, eindigt hij met 
de woorden, gericht tegen het materialisme van 
onze tijd: Als God ons niet redt, waar blijven we 
dan?

Arnold De Jonge
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Faculteit
3 oktober 2019 om 17:00
Brussel-Museum

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op de eerste donderdag van oktober de officiële academische zitting 
van de Franstalige en Nederlandstalige Faculteiten plaats. U bent uitgenodigd voor de opening van 
het academiejaar 2019-2020 van de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies te Brus-
sel
            op donderdag 3 oktober om 17 uur
            in de Protestantse Museumkerk
            Koninklijke Kapel, Museumplein 2 - 1000 Brussel 

Tijdens deze plechtigheid worden de diploma’s uitgereikt. Een eredoctoraat wordt toegekend aan 
Prof. Emeritus van de Theologische Faculteit van Straatsburg, de heer Gerard Siegwalt als erkenning 
voor de cursussen die hij aan FUTP gaf als gastprofessor. Decaan van de Faculteit Straatsburg Prof. 
Rémi Gounelle zal ons eren met zijn aanwezigheid.

Na de plechtigheid wordt u een aperitief aangeboden.
 
Neemt u graag deel aan deze ceremonie, meld dit dan graag via e-mail aan volgende adres : 
info@protestafac.ac.be
 
Prof. Dr. Johan Temmerman
Decaan Protestantse Faculteit Theologie en Religiestudies
Bollandistenstraat 40 - 1040 Brussel
www.fptr.be

Integratiestage voor nieuwe predikanten Integratiestage
6-10 oktober 2019 
Klooster Brialmont, Tilff Een daartoe samengestelde werkgroep organiseert dit jaar opnieuw een integratie-

stage voor alle nieuwe predikanten (Nederlandstalig én Franstalig) van 6 tot 11 okto-
ber 2019 in het klooster van Brialmont, bij Tilff
 
1.      De masters in theologie bereiden steeds minder de directe integratie in een 
bepaald kerkelijk midden voor. Ze voegen zich meer en meer in een algemene con-
text van menswetenschappen en van de niet confessionele theologische kennis. Het 
- postacademische - jaar proponentschap  en de  twee jaar begeleiding van elke nieu-
we dominee zijn reeds een belangrijke stap met het oog op de integratie van de aan-
staande en nieuwe predikanten in het pastorale ambt van de VPKB.  
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2.      De kandidaat-predikanten komen nu voornamelijk uit zus-
terkerken of zelfs van andere kerkelijke gemeenschappen en uit 
diverse landen en culturen. Een aanpassing met het oog op een 
vruchtbaar uitoefenen van het ambt, zowel voor de voorganger 
al voor de dienst aan de gemeente, vereist een specifieke inte-
gratie-aanpak, waaronder deze stage die ook als doel heeft om 
in het pastoraal corps een geest van uitwisseling en openheid te 
behouden en verder te ontwikkelen. 
 
Wat houdt deze verplichte vormingsstage voor nieuwe voorgan-
gers tijdens de eerste 2 jaar van hun ambt binnen de VPKB in ?
 
- Ontmoeting en verbroedering tussen Franstalige en  
 Nederlandstalige collega’s met het oog op het versterken van de groepsgeest   
 binnen de VPKB (ontdekken van levensomgeving, culinaire specialiteiten, …) 
- Op een concrete manier de doelstellingen en de interne werking van de VPKB voorstellen  
 (d.m.v. presentaties, "VPKB-markt", scenario's ...).
- Up-to-date overzicht van de Belgische religieuze situatie waarin ambtsdragers 
 worden  geroepen om te werken (sprekers: journalist Christian Laporte, voorzitter 
 Steven H. Fuite)
- Tijd om samen te bidden en te vieren in spirituele en theologische diversiteit. 
- Bezoek aan een plaatselijke gemeente (Namen). 

Inhuldiging 
Archiefcentrum 

10 oktober 2019 om 16:00 
Huis van het Protestantisme 

Uitnodiging 
Inhuldiging Protestants Archiefcentrum Boudin-Willems 

Omdat de archieven van de protestantse minderheid in België niet alleen van on-
derschikt belang zijn. 

Voorjaar 2009... De hoofdzetel van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) 
verhuist naar een nieuw pand in de Brogniezstraat te Anderlecht (Brussel). Deze stap 
is een gelegenheid bij uitstek om na te denken over het lot van de archieven: grondig 
laten triëren of overdragen aan een gespecialiseerde instelling? 

Oktober 2016: de VPKB kiest ervoor om haar erfgoed zelf te bewaren. Ze vertrouwt 
aan twee professionele historici-archivarissen het klassement toe van 300 lopende 
meter documenten, die de diversiteit van de wortels van de Kerk (hervormd/gerefor-
meerd en methodist) en haar pastorale activiteiten in België... en Rwanda weerspie-
gelen. 

November 2018: deze werkzaamheden resulteren in de publicatie van 12 syllabussen 
en bevestigen het uitzonderlijke belang van de archieven, die teruggaan tot de oor-
sprong van het Protestantse Réveil in België in de jaren 1830. Sommige reeksen do-
cumenten zijn bijna 200 jaar bewaard gebleven: notulen van Synodevergaderingen, 
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verslagen van colporteurs en lectoren, correspondentie tussen het Synodale bestuur en 
plaatselijke gemeenten, briefwisseling met predikanten, andere levensbeschouwingen 
en Kerken in Zwitserland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, de Verenig-
de Staten... 

Vandaag: met een academische zitting bezegelen wij de oprichting van het Protestants 
Archiefcentrum Boudin-Willems - vernoemd naar twee hardnekkige verdedigers van 
het protestantse geheugen. 
U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

Morgen: de VPKB wil het mogelijk maken, haar archieven te raadplegen en open te 
stellen voor onderzoek om zodoende te getuigen van de protestantse presentie en 
bestaansgeschiedenis in België. Daarnaast wil zij ook de historische archieven van de 
Kerk, van haar plaatselijke gemeenten en verenigingen naar het Archiefcentrum blijven 
overbrengen. Met het oog hierop streven wij naar een gezonde financiële basis voor de 
werkzaamheden van het Centrum en naar de erkenning van het Centrum door betrok-
ken nationale en internationale instanties. 

Wij hopen u te mogen begroeten bij de inhuldiging van het Protestantse Archiefcentrum 
Boudin-Willems. 
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op volgend adres: bureau@protestant.link

Tentoonstelling Aquarel
Ds. Lianne de Oude
11 oktober tot november 2019

U bent van harte uitgenodigd op de eerste tentoonstelling van mijn nieuwe hobby en 
passie: AQUAREL in de maanden oktober (vanaf vrijdag 11 oktober) tot/met november 
2019 in de Lavendelhoeve.
De Lavendelhoeve ligt achter de Abdij van Herkenrode en is in het najaar open op Zon- 
en feestdagen van 10:00 tot 18:00 en op maandag van 14:00-17:00. 
De vernissage met een hapje en drankje vindt plaats op vrijdagavond, 11 oktober van 
19:30 tot 22:00. Van harte welkom!
Zondag,  27 oktober van 13:00-17:00 hangt een aantal van mijn aquarellen daarenbo-
ven op tijdens de Hobbybeurs in de Heiwind,  achter het RK kerkje van Kiewit-Heide, 
Hasseltse Beverzakstraat 218 (vlak bij ons huis) samen met andere werken van mensen 
uit de wijk. Ook daar heet ik je van harte welkom!

Op beide plaatsen zullen er aquarelkaartjes te koop zijnten bate van het Noodfonds 
Protestantse Solidariteit. Van harte aanbevolen!

Als je naar de vernissage komt of op een ander tijdstip wilt langskomen,  laat je het dan 
even weten? 
Het zou leuk zijn elkaar op één van deze plaatsten te ontmoeten!
Lianne de Oude, GSM 0486 / 22 60 81
Email: lianne.deoude@scarlet.be
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Gaspard-de-Coligny

school
Fancy fair

12 oktober 2019

Van harte welkom op de Fancy Fair van de Gaspard-de-Colignyschool op 12 oktober a.s. 
Onze Philippe Adams zorgt voor heerlijke vol-au-vent.

In de marge van bovenstaande aankondiging, vragen wij u bijzondere aandacht voor de Kunstveiling 
GaspArt die op 17 november a.s. om 14:30 in de Brabantdamgemeente zal plaatsvinden. 
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Zondag 13 oktober 2019 is er gezellig samenzijn met lunchzondag.
Inschrijven kan bij Rita Martens tegen de prijs van 8 euro.
We weten dat Philippe ons weer zal verrassen... daarna kunnen we met z'n allen naar 
de film in onze kerk: Back tot Utopia.

Warm aanbevolen en de opbrengst gaat naar Doctors on Mission (D.M.).
D.M. werkt onder impuls van de Vlaamse arts Rik Celie. Sinds 1990 brengen Rik en 
zijn inheemse teams gezondheidszorg in het binnenland van Bolivia en Haïti. Hier-
voor werden er Medische Centra opgericht om preventie te brengen en continuïteit 
te waarborgen.   
D.M. zet zich ook in bij opvang van honderden weeskinderen in de uithoeken van 
Haïti. Om deze opdracht blijvend op te nemen zijn er financiële injecties nodig. D.M. 
hangt louter af van donaties.
Meer info op: https://www.doctorsonmission.org                                                       

Lunchmiddag en Film 
t.v.v. Doctors on Mission
13 oktober 2019

ProJOP Jongerendag
13 oktober 2019

Op 13 oktober 2019 is het zover! De tweede ProJOP jongerendag!
Het thema van de dag is De Mol. Een dag over vertrouwen, samenwerken, deceptie en die uiteinde-
lijke vraag: Wie is de Mol?
De jongerendag vindt plaats in de bruisende stad Antwerpen en kent als uitvalbasis Het Bijbelhuis 
(Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen).
De kosten van de dag bedragen 20 euro. Om je in te schrijven, mail je naar onderstaande adres. 
Inschrijven kan uiterlijk tot vrijdag 11 oktober. Tot dan!

Voor verdere informatie en inschrijvingen kun je ons per mail bereiken:
Jeugdwerkondersteuner Kathleen Vermeulen : projopvpkb@gmail.com
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Bijbel aan huis
16 en 18 oktober 2019

Het thema van de startzondag van dit jaar was Een goed verhaal. Tijdens de start-
dienst op 15 september heb ik twee verhalen uit het Lukasevangelie 15 onder de 
loep genomen. Er kwam niet alleen het non-conformistische schaap ter sprake, dat 
buiten het goedgekeurde territorium zijn eten zocht, maar ook de vrouw die haar 
muntstuk had verloren. 
Twee bekende verhalen die ook tegenwoordig veel te vertellen hebben. Veel meer 
dan men in een preek verwoorden kan, daarom wil ik ook tijdens de Bijbelstudies 
van oktober bij deze verhalen blijven. Ik zal die wel vanuit een ander perspectief 
benaderen en wij gaan met elkaar in gesprek over verlies en gemis.
Samen proberen we antwoorden te vinden op verschillende vragen: wat missen 
we in ons eigen leven? Wat missen wij in onze gemeente? Wat missen wij in onze 
Kerk? Wat of wie hebben we verloren in de voorbije maanden/jaren en hoe gaan 
wij daarmee om? 
De Bijbelstudies gaan op de al voor jullie goedbekende plaatsen door: 
woensdag 16 oktober in het PCC om 14:30 en op vrijdag 18 oktober vanaf 19:30 in 
De Pinte bij Francis en An Van De Walle.
Ik hoop jullie daar te mogen begroeten.

Ds. Tihamér Buzogàny

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 
helpen of het hen moeilijker maken. Velen durven niet naar mensen in verdriet toe 
te 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 Genees-
kunde van de KULeuven. Hij is auteur van verschillende boeken over verlies en ver-
driet.

Avondcontact
24 oktober 2019 om 19:30

Manu Keirse
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De Warmste Week en de vzw Leprazending België

Pionier Tom Schepers (27) uit Aalst had het originele idee om op 27 oktober a.s. 
de marathon Gent te lopen in het kader van de Warmste Week en ten voordele 
van de nationale vzw Leprazending. Het doel van deze vzw, waarin Francis Van De 
Walle zeer actief is, is niet enkel om medische zorg te bieden, maar om leprapa-
tiënten over de hele wereld nieuwe perspectieven en een nieuw leven te bieden. 

Hoe kunt u steunen?
Van de organisatie van de marathon ontvangt Tom Schepers een T-shirt en deze 
T-shirt kunt u winnen. Kijk naar het filmpje op de VPKB-website: https://kapwi.
ng/c/hpvshtBT waar een link staat die u verwijst naar een formulier. Op dat for-
mulier kunt u invullen hoe lang hij zal doen over de marathon. 
- Verbreekt hij het wereldrecord van Eliud Kopchoge?
- Geeft hij de marathon op ?
- ...
U kunt erop “gokken”. Diegene die het dichtst in de buurt zit, ontvangt van Tom 
Schepers de T-shirt. Een deelname aan deze actie kost 5 euro per “gok”. Doet u 
mee ?

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw steun namens de vzw Leprazending België! 

Marathon Gent 
27 oktober 2019

Preekbespreking 
3 november 2019

Op de startzondag hebben jullie al gehoord over het nieuwe initiatief die de ker-
kenraad in november wil lanceren.

Op de eerste zondag van de voorlaatste maand van dit jaar zullen wij niet alleen 
samen eten als gemeente in het PCC, maar gaan we ook de preek van 3 november 
uitgebreid bespreken. Ondergetekende zal in samenspraak met de kerkenraad 
voor een thema kiezen dat vandaag onze samenleving bezighoudt.
Omdat het de bedoeling is, dat aan de hand van vragen en/of stellingen die in de 
preek voorkomen met elkaar doorgepraat wordt, zal de kerkenraad zorgen dat de 
vragen voorafgaand aan de dienst al uitgedeeld worden, zodat er tijdens de preek 
al over nagedacht kan worden.

Voor de kerkenraad en zijn predikant is deze oefening nieuw. We proberen ons 
best te doen om dit zo goed mogelijk voor te bereiden, maar zonder jullie, beste 
gemeenteleden, zal dit zeker niet lukken. Daarom een warme oproep bij deze 
om na de dienst van 3 november naar het PCC te komen waar in een gezellige en 
open sfeer nagedacht en nagepraat wordt over de preek. Wees welkom!

Ds. Tihamér Buzogàny
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Bedenkingen van Sebastiaan Sercu
n.a.v. zijn bezoeken aan onze kerk…

Sebastiaan benadrukt dat hij geen misbruik wil 
maken van de geboden gelegenheid om te grie-
ven of te kwetsen, hij meent dat iedereen hart-
stikke zijn best doet. Bij zijn bedenkingen doet hij 
een aantal suggesties,  die ook binnen de kerken-
raad al besproken werden. Het gaat dus om de 
persoonlijke mening van Sebastiaan.

Sebastiaan: “Ik vind in het algemeen de Brabant-
damkerk een prima inrichting hebben: lekker 
rechttoe-rechtaan: sfeervol en rustig, zoals een 
protestantse kerk hoort te zijn, volgens mij dan. 
De kerkbanken staan strak in het gelid: subliem! 
Zo, in een mooie kerk, voel ik meer verbonden-
heid dan in een kromme omgeving. Lekker Ne-
derlands geïnspireerd, als ik het goed heb. Ook 
lekker modern; de kerk vind ik er mooier op ge-
worden dan voor de herinrichting anno dei 1980. 
Deze kerk heb ik in de jaren tachtig vorige eeuw 
leren kennen. 't Is qua attributen een ordentelij-
ke en niet-rommelige Kerk: tof!...”

“Avondmaalstafel, banken bij Avondmaalstafel, 
kansel en leestafels en ander zeer recht en ge-
blokt meubilair vind ik ook heel aangenaam. Ook 
die lambrisering vind ik zeer geschikt als wand-
versiering; ze staat er sinds 1980: werkelijk mooi 
en 't hoort er heel erg bij: blij toe!...
Dit kerkgebouw is een rechttoe-rechtaan-ge-
bouw dat een zeer rechtlijnige inrichting vraagt 
en die parketvloer vind ik een schot in de roos. 
Met het vasttapijt was het ook wel knus, maar ik 
vind die parketvloer echt een heel goed manoeu-
vre geweest: zeer mooi!...”

Sebastiaan is minder enthousiast over de bloe-
men, planten en ook van het terracottabeeldje 
houdt Sebastiaan niet echt (beelden horen niet 
thuis in de kerk). Echter, “…de kerkinrichting in 

het algemeen: goed voor een heilzame babbel!...
Voor herhaling vatbaar, die toffe babbels; geeste-
lijke wellness!...”

Sebastiaan vindt het jammer dat er barsten zijn 
aan de muur bij het orgel. Hij hoopt dat dit (ooit) 
kan verholpen worden.

“…Menigmaal ben ik bij jullie te gast ter Brabant-
damkerk; tja, ik houd nu eenmaal van toffe, zeer 
protestantse erediensten. Deo volente ben ik van 
plan nog vaak naar onze geliefde Brabantdam-
kerk te komen, zeker bij erediensten met Heilig 
Avondmaal: zeer integer en heilzaam!... Wat vind 
ik ook zeer belangrijk in de Kerk: heel mooie lie-
deren met veel gevoel en versiering in de noten; 
een Kerk zonder beelden als dat kan…”

Sebastiaan doet nog een paar suggesties, zoals 
een modern, vals plafond plaatsen, de beide col-
lectes na elkaar doen, e.a.
“Heel misschien krijgen jullie van mij in de toe-
komst nog kerkbriefbijdragen. Bedankt voor het 
begrip en de luister- en leesbereidheid.” 
Eerbiedige groet, Sebastiaan

Tekst samengevat door de redactie.
De kerkenraad is blij met de input die ook van de 

gewone, dierbare kerkgangers komt. 
Dank Sebastiaan!

Naar aanleiding van “een tof gesprek met de dominee in de Brabantdamkerk”, zette Sebastiaan 
Sercu een paar bedenkingen over zijn bevindingen in onze kerk op (digitaal) papier…
Wij publiceren hier graag een paar fragmenten uit de tekst.
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Voor de godsdienstleraars onder onze lezers
Als reactie op de plannen van de regeringsonderhandelaars vindt u hieronder het persartikel dat 
in naam van alle Erkende Instanties werd verspreid.

Verantwoordelijken van alle levensbeschouwelijke vakken pleiten 
voor behoud van twee lesuren

Uit de pers vernamen wij dat de regeringsonderhandelaars de mogelijkheid van halvering van de 
lesuren levensbeschouwelijke vakken in het secundair onderwijs overwegen.
De Erkende Instanties & Vereniging pleiten voor het behoud van twee lesuren levensbeschouwelijke 
vakken in het secundair onderwijs in alle onderwijsnetten. Dit in het belang van de persoonsontwik-
keling van de jongeren en de toekomst van onze samenleving, die zo getekend is door diversiteit. 
In de voorbije jaren heeft elk van ons sterk ingezet op vernieuwing van de leerplannen, op kwali-
teitsbewaking en de interlevensbeschouwelijke dialoog. Wat deze laatste betreft, ontwikkelden wij 
daartoe onder meer de interlevensbeschouwelijke competenties, die door de Vlaamse overheid uit-
drukkelijk worden ondersteund. Ook in de toekomst willen wij met elkaar, met de Vlaamse overheid 
en alle andere betrokken partijen in gesprek blijven. 
Wij engageren ons ertoe kwaliteitsvol levensbeschouwelijk onderricht te blijven aanbieden aan al 
onze leerlingen. Daartoe hebben wij twee lesuren per week nodig.  

De Erkende Instanties & Vereniging zijn verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteitsbewaking van 
de levensbeschouwelijke vakken in alle onderwijsnetten op alle niveaus. Zij zijn aanspreekpunt van de 
Vlaamse Overheid die hen met dit doel erkend heeft.
Voor de Protestants-Evangelische Eredienst is dit het Comité PEGO, waarvan ds. Eric Corthauts de 
voorzitter is.

Lid gezocht voor ARPEE-commissie 
aalmoezenierdienst in gesloten inrichtingen 

Ds. Anne Kooi heeft een beroep aangenomen van een protestantse 
kerk op Texel (NL). Er komt hierdoor niet alleen een vacature wat be-
treft de predikantsplaats te Brussel, maar ook in de commissie voor de 
aalmoezenierdienst gesloten inrichtingen, waarin zij zeer goed werk 
verricht en een sleutelrol vervult. 
De Synodale Raad is dus op zoek naar een vervang(st)er voor ds. Kooi.
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Sluitingsdata komende Kerkbrieven
Vrijdagavond 18.10.2019 voor het novembernummer
Vrijdagavond 22.11.2019 voor het decembernummer
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 bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de 
Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of 
situatie aan iemand worden aangeboden. 
Tijdens de vorige maanden waren de bloemen bestemd voor:

25 augustus:  voor Marcel Bundervoet en Hans Schaefer ter bemoediging
09 september:  voor de kerkgemeenschap PCC Gent
08 september:  voor Thea en Nap Van Zuuren voor de nieuwe woonst
15 september:  voor Martine De Jonge als dank en afscheid als KKR-lid
22 september:  voor het gezin Buzogàny als dank voor de gastvrijheid Startzondag
  voor Huguette Spatz ter bemoediging
 29 september: verrassing !

Hartelijk gefeliciteerd jarigen in oktober!

01: Laurent De Hainaut
04: Frank Van De Walle
05: Michiel Van Bree
06: Jan van Belle
08: Danielle Van Damme
16: Jasmien van Belle
19: Paul Bruynooghe
22: Daniël van Belle
29: Nico van Belle
30: John Debacker
30: Catherina De Schipper
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Wel en wee van de Brabantdamgemeente
We kijken terug op een bewogen september maand voor onze Brabantdamgemeente. Na een 
eerder rustige maand augustus was er in de afgelopen periode weer heel wat te doen.
We schoten uit de startblokken op de 15de met de Startzondag en gingen op zondag de 22ste 
de wijde wereld in met de TV-dienst, die op het moment van het schrijven van deze regels nog 
prematuur is, maar als u het leest begin oktober alweer tot het verleden behoort.

Maar ook individueel lagen geluk en ongeluk, verdriet en vreugde dicht bij onze gemeenteleden 
van nu en van vroeger. Wij leven mee en proberen u in deze rubriek waar mogelijk op de hoogte 
te houden en te tonen dat wij in onze gedachten, gebeden en handelingen betrokken zijn met 
elkaar. 

Afscheid van twee oud voorgangers van onze 
gemeente
Ds. H.W. de Knijff,  predikant bij ons eind jaren 
’60 en ds. Harmen Geurs, aan wie velen nog 
heel goede herinneringen bewaren, zijn over-
leden in een tijdspanne van nog geen 14 da-
gen. Beiden werden geboren in 1931 en moch-
ten dus een eerbiedwaardige leeftijd bereiken. 
De eerste kwam in het begin van zijn loopbaan 
met zijn gezin naar onze gemeente, ds. Geurs 
verliet ons omdat het emeritaat zich aandien-
de. Beiden onderhielden door de jaren die 
volgden de contacten met onze gemeente aan. 
Een aantal van ons heeft de afscheidsdienst in 
Kollum van ds. Geurs bijgewoond. Wij bieden 
de families onze oprechte deelneming aan en 
wensen u allen Gods Zegen en Mededogen 
aan in deze tijd van rouw en afscheid.
Beide predikanten hebben hun sporen achter 
gelaten op deze aarde en zijn ons tot richtlijn 
geweest. Wij hebben het als een zegen aange-
voeld dat zulke warme en eminente voorgan-
gers ons elk op hun eigen wijze een stuk heb-
ben begeleid op onze levensweg als gemeente 
en in ons persoonlijk leven tijdens hoogte- en 
diepte punten.

In eigen kring leven wij mee met John 
De Backer. Zijn geliefde vrouw en toeverlaat 
Elly is op de laatste dag van augustus stilletjes 
ingeslapen na een jarenlange moedige strijd 

tegen een ziekte die niet meer te winnen was. 
Op 5 september mochten wij met de familie af-
scheid nemen van haar in Lochristi. Wij kenden 
Elly vooral als echtgenote van John die zich zo-
veel jaren als leerkracht en directeur heeft in-
gezet voor de Gaspard de Colignyschool. Nog-
maals onze innige deelneming aan jou, John en 
je kinderen en kleinkinderen nu jullie zonder 
Elly jullie weg door het leven opnieuw richting 
zullen moeten geven.

Dat geldt ook voor Erika Görzel die in augus-
tus onverwacht afscheid van haar broer heeft 
moeten nemen, het doorsnijden van zulke in-
tense familiebanden kan toch zo’n pijnlijk pro-
ces zijn en vraagt tijd, veel tijd. Wij wensen je 
veel sterkte en godsvertrouwen toe om dit ver-
lies te verwerken.

Verhuizen
Thea en Nap Van Zuuren zijn toch nog vrij plot-
seling verhuisd van hun huis in Mariakerke 
naar het WZC De Vijvers, Walstraat in Lede-
berg. Zij verblijven daar nu op de afdeling De 
Boterbloem, telefoon 09/266.40.95. Het is een 
hele aanpassing voor hen en het valt niet mee 
om na de ruimte van hun huis, waar zij zoveel 
jaren hebben gewoond, hun draai te vinden in 
dit nieuwe onderkomen. Bezoek en telefoon-
tjes worden nu nog meer op prijs gesteld om 
het contact met de kerk en ons allen vast te 
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houden. Twee mensen die zich zeker met ons 
verbonden gevoeld hebben voor hun TV op 
zondag 22 september!

Een geluk en een ongeluk
Wat een geluk dat we op 15 september na de 
prachtige startdienst in kerk met elkaar kon-
den genieten van een heerlijke maaltijd in de 
zonovergoten tuin van onze dominee en zijn 
gezin. Er was tijd en ruimte om met elkaar van 
gedachten te wisselen en daar werd druk ge-
bruik van gemaakt, maar aan het einde, toen 
de meeste mensen al naar huis waren vertrok-
ken en de overigen wat hielpen bij het oprui-
men, sloeg het ongeluk hard toe. Huguette 
Spatz kwam ongelukkig ten val en moest per 
ambulance naar St. Lucas worden gebracht. 
Haar heup bleek gebroken. Ondertussen is zij 
gelukkig al de volgende dag geopereerd en 
wordt zij nu met veel goede zorgen omringd. 
Het is niet bekend hoelang zij daar nog zal ver-
blijven maar nu ik dit schrijf ligt zij op kamer 
9 in straat 37. Bezoek is welkom, maar voor 
je als bezoeker op pad gaat, informeer eerst 
toch maar bij het onthaal van St. Lucas waar 
Huguette dan verblijft. Veel geduld voor jou, 
Huguette en wij wensen je beterschap toe, zo-
dat je als de tijd daar rijp voor is, gesterkt weer 
naar huis kan terugkeren.

Ik zou het bijna vergeten omdat het hem nu 
weer zo goed gaat, maar Agnes en Marcel Bun-
dervoet hebben ook een spannende periode 

achter de rug met opname van Marcel in Ma-
ria Middelares waar gelukkig na enkele dagen 
observatie en grondig onderzoek een gunstige 
diagnose kon worden gesteld. Na een kleine 
ingreep, uitgevoerd in de dagkliniek, is alles nu 
weer goed en lijkt het wel of er niets gebeurd 
is omdat jullie ondanks tegenslagen altijd je 
vertrouwen in het leven en elkaar behouden. 
Nie pleue!

Trouwen en houwen
Gelukkig kunnen we deze Wel en Wee beslui-
ten met onze oprechte felicitaties aan Gwen-
da en Anton Renting en hun kinderen die de 
maand september hebben uitgekozen om te 
trouwen, zowel in Nederland als in Gent. Wij 
wensen de 2 jonge paren alle geluk toe bij deze 
belangrijke en heugelijke stap in hun leven. 
Moge goedheid en zegen jullie ten deel vallen 
en mogen jullie, Gwenda en Anton, er nog vele 
jaren getuige van zijn.

Zo besluit ik dit relaas met de bemoediging uit 
Psalm 139 die wij hoorden tijdens de startzon-
dag, dat de Heer ons kent en ons altijd blijft 
omringen met zijn niet aflatende Liefde en ons 
nabij is als het duister ons benauwt.

Marijke Schaefer
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Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogàny

 “Wees niet bedroefd, want de vreugde die de 
HEER u geeft, is uw kracht” 
(Neh 8, 10/b) 

Sola scriptura ofwel alleen door 
de Schrift (de Bijbel) staat met 
grote letters op het coverblad 
van deze editie van onze kerk-
brief. Deze Latijnse uitdrukking 
herinnert ons deze maand aan 
wat de reformatoren destijds 

ontdekt hebben en dat de Schrift het enige gezag 
is voor het geloof en de Christelijke geloofsprak-
tijk. 

Toen de hervormers de Bijbel begonnen te lezen, 
aarzelt Luther niet om in een van zijn stellingen 
te verwoorden: “de ware schat van de Kerk is het 
allerheiligste evangelie van de heerlijkheid en de 
genade van God”.                                                                        

Negentien jaar later kan Calvijn in zijn bekendste 
werk de vaststelling van zijn Duitse lotgenoot al-
leen maar beamen wanneer hij schrijft dat Gods 
Woord de enige weg is “die ons er toe leiden kan 
om te onderzoeken wat wij van Hem behoren te 
weten, en het enige licht, dat ons kan voorlichten 
om te doorzien al wat wij van Hem moeten zien” 
(Calvijn, Institutie boek 3, 21). Deze ware schat 
gaf niet alleen aan de reformatoren de kracht 
om hun werk te doen welke God aan hen toever-
trouwd heeft. 

“Wees niet bedroefd, want de vreugde die de 
HEER u geeft, is uw kracht” horen de tijdgenoten 
van Nehemia, in de Vde eeuw voor Christus, de 
bemoedigende woorden van hun leider en als wij 
de Bijbel lezen kunnen we volgen hoe hun droef-
heid in vreugde verandert. 
Onder leiding van Nehemia staat er na 52 dagen 
een stevige muur rondom Jeruzalem welke een 
zekerheidsgevoel gaf aan de vanuit ballingschap 
maar pas teruggekeerde Joden. Ook de wet van 
Mozes wordt naar voren gebracht en de ene 
Leviet las luid en duidelijk een stuk voor uit het 
boek en daarna legde een andere Leviet het stuk 
uit. Zo kon iedereen begrijpen wat er voorgele-

zen werd. Het volk barstte in tranen uit toen het 
de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen 
hen: “Maak een feestmaal klaar met lekker eten 
en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft, 
want deze dag is gewijd aan onze Heer.” (Neh 8, 
10/a)                                       
Ezra, de priester, wil dat het volk begrijpt dat ze 
niet bang van de Heer moeten zijn, maar juist 
vrolijk omdat Zijn aanwezigheid een garantie 
voor de toekomst is. Het volk moest weer leren 
wat het in de ballingschap vergeten heeft, dat ze 
een liefdevolle en genadige God hebben die hen 
altijd liefheeft. 

Een God die ons altijd liefheeft, is dat ook voor 
ons nog een goede boodschap? Soms worden wij 
moe op de smalle weg en het volgen van Christus 
blijkt niet altijd een pretje te zijn. Hebben wij in 
2019 nog de kracht en moed om samen met Pau-
lus te zeggen: “Ik ben tegen alles bestand door 
hem die mij kracht geeft” (Fil 4, 13)
De apostel schrijft dit aan de Filippenzen terwijl 
hij in banden verkeerde. Achter de tralies was 
zijn leven niet altijd zonneschijn, maar toch is 
Paulus niet verdrietig. Hij wist dat zijn God, die 
liefde is, ook in gevangenschap met hem is. De 
aanwezigheid van zijn Heer geeft hem de kracht 
om zijn geliefden buiten de gevangenis muren te 
bemoedigen: “Laat de Heer uw vreugde blijven; 
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd” (Fil 4,4)

De aanwezigheid van onze Heer geeft ons ook te-
genwoordig kracht om aan onze naasten te zeg-
gen: wees altijd verheugd!  
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Vraag en antwoord

Antwoord van de speurneuzen op SPQG!
Blij verrast was ik met bliksemsnelle reacties op mijn vraag van vorige maand!

Anne-Marie Laruelle was content dat ze eens omhoog gekeken had naar de gevel 
van onze kerk en daar die fameuze letters op ontwaard had. 

Renée Hugaerts kon me direct de juiste vertaling geven van deze 4 letters name-
lijk “De Senaat en het Volk van Gent.” We kwamen al een beetje dichter bij de 
oplossing. 

Arnold De Jonge stuurde ook zijn uitvoerige bijdrage door en begon met de La-
tijnse volledige tekst Senatur Populus Que Gandevensis  om dan toe te lichten dat 
deze tekst reeds in de 4de eeuw voorkwam in Rome maar dan natuurlijk met een 
R op het einde, afkorting van Romanus. Deze afkorting staat nog steeds in het wa-
pen van die stad en op vele gebouwen en b.V. putdeksels te zien. Hij onthult voor 
de niet-Latinisten onder ons ook dat Que achter Populus gewoon En betekent en 
voor het woord gezet moet worden. Deze vier letters vinden we in vele steden 
terug in Nederland en België.

Maar degene die in mijn ogen het volledigste antwoord doorzond, is toch wel 
Louise Hanappe-‘t Hooft: zij gaf de Latijnse tekst met vertaling en wist te vertel-
len dat er naast Gent ook in Brussel en zelfs Gavere deze afkortingen zijn te be-
speuren. Daarnaast gaf zij een opsomming van een aantal plaatsen in Gent waar 
wij de gevels kunnen afspeuren naar diezelfde letters en het zijn niet de minste 
gebouwen die, zoals onze kerk, hiermee kunnen pronken. Ik noem ze u even, dan 
kunt u zelf op ontdekking gaan in onze geliefde stad: 
. de Aula van de Universiteit in de Volderstraat (terzijde: wie kan het 
 jaartal voor mij uit de doeken doen?);
. Arena Van Vleteren in de L. Violettenstraat boven de ingang;
. het Stadhuis aan de Botermarkt ook boven de ingang;
. de Opera aan de Kouter op de middentravee;
. op de muur van de Sint-Baafskathedraal, kant Kapittelstraat;
. op het NTG: kijk maar goed naar boven waar 2 gouden letters duidelijk  
 te zien zijn, de 2 anderen zitten verstopt.
De foto’s die Louise doorstuurde helpen ons op weg.

Volgende maand zal ik proberen jullie een nieuwe foto van onze stad te presen-
teren en hopelijk komen er dan nog meer oplossingen van jullie, speurneuzen, 
binnen.

Marijke Schaefer
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Activiteitenkalender
Woensdag  02 oktober 14:00 Seniorendans in de Melac Zwijnaarde
Donderdag 03 oktober 17:00 Opening academisch jaar Faculteit (Brussel-Museum)
Zond.-dond. 06-10 oktober  Integratiestage nieuwe predikanten
Donderdag 10 oktober 16:00 Inhuldiging Archiefcentrum Boudin-Willems
Vrijdag  11 oktober  Opening tentoonstelling ds. Lianne de Oude
Zaterdag 12 oktober  Fancy-Fair Gaspard-de-Colignyschool
Zondag 13 oktober 14:30 Film in het kader van Doctors on Mission
     ProJOP-jongerendag
Woensdag  16 oktober  14:30 Bijbel-aan-huis PCC
    14:00 Seniorendans in de Melac Zwijnaarde
Vrijdag  18 oktober 19:30 Bijbel-aan-huis in De Pinte
Donderdag 24 oktober 19:30 Avondcontact met Manu Keirse
Zondag  27 oktober  Marathon Gent

Zondag 03 november 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal én preekbespreking
Zondag 17 november 14:30 Kunsthappening GaspArt

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

Zondag, 6 oktober                                                                                                                  Dankdienst
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Pascal en Ingrid D'hont
 

Zondag, 13 oktober                                                          Lunchzondag met film Doctors on Mission
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Bea Baetens
Collectes   Doctors on Mission
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
 

Zondag, 20 oktober                                                                                                                                                 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Rita Martens / Micheline Morel
 

Zondag, 27 oktober                                                                                                         Hervormingsdag
Voorganger   Jean Vanhees
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Belgische Gideons
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 

Zondag, 3 november                                   Heilig Avondmaal - Lunchzondag met preekbespreking
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Arnold De Jonge
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 inmid-
dels 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 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
ma 7 1 Samuël 25: 20 - 35 Wijs en dwaas
di 8 1 Samuël 25: 36 - 44 Hartaanval
wo 9 1 Samuël 26: 1 - 12 De geschiedenis herhaalt zich
do 10 1 Samuël 26: 13 - 25 Confrontatie
vr 11 1 Samuël 27: 1 - 28: 2 Dubbelrol
za 12 1 Samuël 28: 3 - 14 Geestelijke strijd
zo 13 1 Samuël 28: 15 - 25 Verlamd van schrik
ma 14 1 Samuël 29: 1 - 11 Hoog spel
di 15 1 Samuël 30: 1 - 15 Moord en brand
wo 16 1 Samuël 30: 16 - 31 Eerlijk delen
do 17 1 Samuël 31: 1 - 13 Vallen in je eigen zwaard
vr 18 Lucas 17: 11 - 19  Tien gereinigd, één genezen
za 19 Lucas 17: 20 - 37  Word geen zoutpilaar
zo 20 Lucas 18: 1 - 8  De aanhouder wint
ma 21 2 Samuël 1: 1 - 16 Onverwachte reactie
di 22 2 Samuël 1: 17 - 27 Treurnis
wo 23 2 Samuël 2: 1 - 11 Twee koningen
do 24 2 Samuël 2: 12 - 32 Burgeroorlog
vr 25 2 Samuël 3: 1 - 16 Onderhandelingen
za 26 2 Samuël 3: 17 - 27 Wraak voor recht
zo 27 2 Samuël 3: 28 - 39 Rouwbetoon
ma 28 2 Samuël 4: 1 - 12 Moordaanslag afgekeurd
di 29 2 Samuël 5: 1 - 16 Machtsuitbreiding
wo 30 Psalm 58  Vraag om vergelding
do 31 Lucas 18: 9 - 17  Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër…'
   
 November 2019  
vr 1 Lucas 18: 18 - 30  Rijkdom
za 2 Lucas 18: 31 - 43  Kom dat zien!
zo 3 Lucas 19: 1 - 10  Groot in het koninkrijk van God


