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Rita Martens

Inhoud

Het was een vlotte kerkenraadsvergadering op 
woensdag 16 oktober.

Bij de terugblik keken we naar de televisiedienst 
van zondag 22 september wat toch een bijzonder 
moment was. Zowel op zaterdag als op zondag 
was de VRT-ploeg reeds vroeg aanwezig en wij 
dus ook. We bedanken iedereen die zijn/haar 
steentje heeft bijgedragen, maar ook u allen die 
aanwezig waren, keurig op tijd, fleurig gekleed 
en klaar om de algemene repetitie bij te wonen. 
We hebben er samen iets moois van gemaakt.

Dank ook aan Jasper Adams die zo kleurrijk de 
avondmaalstafel versierde voor de Oogstdienst. 
We hebben ook Ko van Heest bedankt voor zijn 
jarenlange inzet bij het orgelspelen.  
Voor Doctors on Mission konden we een mooi 
bedrag storten dankzij de collecte en de film in 
de namiddag. Hartelijk dank!

Op zondag 24 november herdenken wij in de 
voleindigingsdienst, ook wel eeuwigheidszon-
dag genoemd, de overledenen van onze kerkge-
meenschap van het afgelopen jaar. Er wordt ge-
beden voor allen die iemand moeten missen en 
die aandacht kan heilzaam zijn.

Tal van activiteiten staan weer op het program-
ma zoals de lunchzondag op zondag 3 november 
met achteraf preekbespreking. Vergeet niet in te 
schrijven!

Steeds moeten we keuzes maken en misschien 
helpt deze tekst:

 Ga op de kruispunten staan, denk na
 Kijk naar de oude wegen.
 Welke weg leidt naar het goede?
 Sla die in en vind rust.      
 
 (Jeremia 6: 16)
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Terugblik

Dankdag voor gewas en arbeid… en voor meer

Wat was het toch mooi om met jullie een 
dankdag voor gewas en arbeid… en voor meer, 
op 6 oktober te mogen vieren. Zelfs de dagen 
daarvoor, toen de nodige voorbereidingen 
werden getroffen, gebeurden er al dingen om 
dankbaar voor te zijn. 

De organisten van onze kerk Arnold, Aletta en 
Arina (het AAA-groepje) hebben een visite ge-
bracht aan onze vierde organist om met hem 
de dienst van zondag te bespreken waarin Ko 
van Heest een eminente plaats zou krijgen. Op 
die avond werd duidelijk dat je niet per se uit 
Wit-Rusland moet komen om niet te weten wat 
bitterballen zijn. Of die wel of niet gesmaakt 
hebben, blijft het geheim van de AAA-groep, 
maar Aletta Rambaut zal nooit vergeten waar 

zij voor het eerst deze 
Nederlandse lekkernij 
geproefd heeft.  
Het liturgische werk, dat 
Jasper Adams met veel 
kundigheid twee dagen 
voor dankdienst op de 
avondmaaltafel tover-
de heeft niet alleen bij 
ondertekende woorden 
van enthousiasme en 
dankbaarheid uitgelokt. 
Met zo een kunstwerk 
in de kerk, dat ik liefst 
aan iedereen en zo snel 
mogelijk wilde tonen, 
kon de zondag niet snel 
genoeg komen. 

Toen de ochtend van 6 
oktober gloorde, kwa-
men niet alleen vrou-

wen om te horen waarom boven België de 
dankdag voor gewas en arbeid op een don-
derdag gevierd wordt, maar ook mannen die 
nieuwsgierig waren waarom een dankdienst 
voor gewas en arbeid… en voor meer een bij-
zondere dienst is of kan zijn. 

In een overvolle kerk heb ik eerst mijn ervaring, 
van jaren geleden, over de paarse (lila) koe ge-
deeld en daarna de essentie van de dankdienst 
samengevat: een dankmoment waar we in het 
bijzonder stilstaan bij Gods goedheid die Hij in 
de voorbije jaren ons gegeven heeft. De Heer 
heeft ons het gewas gegeven, de oogst. Hij is 
Degene die ons het voedsel geeft. 
Het tweede deel van onze dienst werd aan Ja-
cobus van Heest gewijd. Samen met zijn kinde-
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Terugblik

ren en kleinkinderen blikten we terug op de 78 
jaar achter het orgel. De carrière als organist 
begon in Amsterdam en wordt in België tot 
op vandaag verdergezet. Als ambassadeur van 
onze Heer die gestuurd was om Zijn naam te 
verkondigen blijft Ko niet alleen achter het or-
gel zitten, maar is 44 jaar lang een trouwe me-
dewerker van de Grote Witte Tent in Dillingen, 
in het kanton Echternach in Luxemburg. 

Met het tonen van verschillende foto’s, be-
dankte onze gemeente dat Ko jarenlang de 
ambassadeur van God wilde en nog steeds wil 

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God, voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende: dat Gij mij vergeeft.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik nu weet daarvan,
dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan.

zijn tussen ons en dat hij de grote God, onze 
sterke rots altijd trouw is gebleven. 

Tijdens de dankreceptie na de dienst werden 
ook bitterballen geserveerd en die smaakten 
naar nog meer van dit soort dankdiensten 
wanneer we niet alleen aan onze God, maar 
ook aan elkaar eens Dank u wel zeggen! De 
toon hiervoor is op 6 oktober al gegeven. Her-
innert u nog wat we zongen (zie onderaan)? 

Ds. Tihamér Buzogàny
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Terugblik

Studeren in de kerk 
Een reactie van een tevreden mama van 
Loui voor de gastvrijheid in onze kerk!

Dankwoord Doctors on Mission
13 oktober 2019

We hebben via Ann gehoord wat voor een mooie dag 
het zondag 13 oktober was en ook wat voor een zegen 
dit voor Doctors On Mission betekende!!!

We zijn dan ook Ann als organisator en Fabio (als 
presentator (waarschijnlijk samen met Ann) en film-
maker), maar ook heel zeker Rita Martens en de ker-
kenraad heel dankbaar dat deze voorstelling is kunnen 
doorgaan. 

We willen ook de voltallige kerkgemeenschap en de dominee danken voor jullie grote bijdrage in 
het geheel en ook de extra collecte! Wat een zegen! 

Ja, laat ons met zijn allen de goede weg nemen opdat wij (en ook degenen die we daardoor 
kunnen bereiken) de nodige rust, voldoening en vrede kunnen vinden...

Nogmaals dank en Gods zegen toegewenst! 

Rik & Carolien Celie
Medical Missions to Haiti, Bolivia and beyond!
www.DoctorsOnMission.org

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.
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Terugblik

Zeg het met bloemen…
Iedere zondag worden er bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de 
Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of 
situatie aan iemand worden aangeboden. 
Tijdens de vorige maanden waren de bloemen bestemd voor:

29 september: voor de twee kroonjarigen Ingrid Van Kesteren en 
  Jacques de Schipper
06 oktober:  voor Ko van Heest voor zijn jarenlange inzet bij het orgelspelen
13 oktober:  voor Cees van Leeuwen ter bemoediging
 20 oktober:  voor Jasper Adams als dank voor zijn fijne medewerking 
  voor Anna Van der Vennet ter bemoediging

Kunstveiling GaspArt
De kunstveiling GaspArt, die gepland stond voor zondag 17 november in onze kerk, zal niet 
doorgaan! 

Een bij nader inzien toch erg complexe organisatie waarbij we mikken op een hoge 
opbrengst voor de financiering van de verbouwingswerken vergt meer professionalisme. 
Daarom heeft de werkgroep besloten om in 2020 verschillende manifestaties voor de school 
te laten doorgaan. De uiteindelijke kunstveiling zal eind 2020 plaatsvinden. 

Daarbij is het belangrijk om ook oud-leerlingen bij dit gebeuren te betrekken. Deze zoektocht 
is alvast heel intensief. Mogen we dan bij u allen vragen om de contactgegevens van oudleer-
lingen uit uw familie- of kennissenkring bij mij op te geven. Wij zijn u er alvast erg dankbaar 
voor! Het e-mailadres waar dit naar toe kan gestuurd worden is: aletta.rambaut@telenet.be

Alvast veel dank en in de komende kerkbrieven houd ik u graag op de hoogte van het reilen 
en zeilen op de Gaspard!

Aletta Rambaut
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Luchthaven 

Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’ 
Jesaja 56: 7

2018
Sinds juni 2018 ben ik halftijds aangesteld als 
luchthavenaalmoezenier. Het gebruikelijke werk 
van de luchthavenchaplain bestaat uit de super-
visie in de kapellen, de aanwezigheid in de lucht-
haven, walking the terminal zoals dat heet en de 
contacten met passagiers, collega’s en verant-
woordelijken van Brussels Airport Company. 
De luchthavenaalmoezeniersdienst is onderge-
bracht onder de dienst Passenger Experience en 
valt onder de verantwoordelijkheid van het Wel-
come Center op de luchthaven.

Afgelopen jaar ontvingen we een groep vluchte-
lingen uit Syrië die via het project Humanitaire 
Corridors, ondersteund door de VPKB, onderdak 
vonden in ons land. Er was de herdenking van 
22.03, de dag van de aanslag in de luchthaven. 

Ik nam dit jaar de tijd voor de uitbreiding van de 
opdracht door contacten te zoeken met perso-
neel en airlines op de luchthaven, het uitwer-
ken van het idee om een multifaith- of medita-
tieruimte uit te bouwen binnen het plan 2040 
waaraan de luchthaven nu werkt en interne en 

externe communicatie van 
gebedsdiensten. Niet alles is 
verlopen zoals verwacht. In 
de toekomst hoop ik hiermee 
verder te gaan. In een sterk 
geseculariseerde samenleving 
is het gepaste geduld noodza-
kelijk om dit uit te bouwen.

De aandacht die het klimaat 
en de vervuilende luchthaven-
sector afgelopen jaar krijgen in 
de publieke ruimte en de me-
dia zijn niet te onderschatten.

Verder noem ik ook kort de 
vakbondsacties van Skeyes en 
de bagageafhandelaars die de 
luchthaven en haar passagiers 
wat moeilijkheden hebben be-
zorgd.
De luchthaven breidt uit, on-
vermijdelijk, het aantal vluch-
ten en passagiers stijgt jaar-
lijks. 
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Luchthaven

Begin 2019
Nog nooit eerder verwelkomden we 25 miljoen 
passagiers op 1 jaar tijd. Niet alleen is het een 
nieuw record voor onze luchthaven, het is ook 
nog eens een symbolische kaap die we over-
schrijden. Vanaf nu behoort onze luchthaven tot 
Group 1 volgens de ACI categorieën.
“Meer dan 25 miljoen passagiers in één jaar tijd 
betekent dat gemiddeld bijna 70.000 passagiers 
per dag via Brussels Airport reizen, met pieken tot 
95.000 passagiers tijdens de vakantieperiodes. 
20.000 luchthavenmedewerkers zetten dagelijks 
hun energie en enthousiasme in om ervoor te 
zorgen dat onze passagiers in de best mogelijke 
omstandigheden reizen, van bij hun aankomst in 
de terminal tot wanneer ze in het vliegtuig stap-
pen”, zegt Arnaud Feist, onze CEO.

Dit biedt perspectieven voor de uitwerking van 
onze dienst. De aanwezigheid van de chaplains 
wordt geapprecieerd, maar is niet vanzelfspre-
kend in een bedrijf gericht op profit. We worden 
vermeld in de nieuwe digitale infopunten. De 
projecten die ik opzette wil ik graag verder uit-
werken (zie hiernaast) de komende jaren.
Ik had contact met de luchthavens in Charleroi 
(Brussels South) en Antwerpen.

Om te onderzoeken hoe ik het luchthavenpasto-
raat verder kan uitwerken, bezocht ik collega’s in 
Amsterdam (april 2019), Parijs en Zürich (Parijs 
mei 2019).
Tijdens mijn bezoek in Parijs legde ik mij toe, 
ook op vraag van de luchthavenpastor in Schip-
hol, een regionaal netwerk binnen Europa op te 
zetten en uit te werken, de bouwstenen werden 
reeds gelegd binnen IACAC, wat kan uitmonden 
in een conferentie te Brussel in de winter van 
2020.
Volgend jaar hoop ik de contacten met BAC en 
Brussels Airlines verder te verdiepen.

Ook verzorgde ik dit jaar een kort college tijdens 
de cursus Kerk en Leven op de Faculteit over het 
belang van chaplaincy als aanwezigheid in een 
seculiere samenenleving. Ik nam contact met 
V-Europe, de organisatie voor slachtoffers 22.03.
De commissie kwam dit jaar op 7 mei 2019 sa-
men. Ds. Willy Willems nam in september 2019 
afscheid als vrijwilliger na 53 jaar. Dit hebben we 
op meer dan gepaste wijze gevierd op 22 sep-
tember.

Met dank aan vrijwilligerster Helfride Willems en 
de commissie Luchthavenpastoraat die het werk 
ondersteunt en begeleidt.

Ds. Edwin Delen
Luchthavenaalmoezenier.

----------------------------------------------------------------
Giften en bijdragen steeds welkom op:
BE09 068904091557

Contact:
FB: Brussels Airport 
Chaplaincy
ds. Edwin Delen
Protestant Airport Chaplaincy
Brussels Airport
T + 32 2 753 68 77
edwin.delen@brusselsairport.be
T + 499 360 338
edwin.delen@telenet.be

----------------------------------------------------------------
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Vooruitblik

ProJOP Zaalvoetbal
1 november 2019
Sporthal Den Willecom
Terelststraat 2
2650 Edegem

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

Preekbespreking 
3 november 2019

Zoals in de vorige Kerkbrief aangekondigd, 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

Het is weer bijna zover: de 38e editie van het jaarlijkse 1 november zaalvoetbaltor-
nooi, waar iedereen die zich geroepen voelt de zaalvoetbalschoenen mag aanbin-
den, en oh ja, ook predikanten.

Een jaarlijkse Belgische protestantse traditie die al terug gaat naar… 1980! Dit is lang 
voor het internet, smartphones, de Compact Disc, de Space Shuttle, Tetris, Bancon-
tact... Oorspronkelijk werd dit tornooi elk jaar georganiseerd door een gemeente 

van de VPKB, waarna de jeugddienst Op Vrije Voeten 
dit voor enkele jaren in handen heeft genomen, dit 
telkens in samenwerking met een gemeente. De laat-
ste jaren ligt de organisatie in de handen van ProJOP.

En wij willen er dit jaar weer een feest van maken, 
ook voor de kleinsten. Daarom zal er naast het spor-
tieve ook randanimatie zijn. Dus nodigen we jullie 
allen graag uit om een ploeg te vormen met de men-
sen uit jullie kerk, vereniging... 
En vergeet niet: winnen is leuk, maar sportiviteit is 
en blijft het hoogste goed! Dus laten we er met z’n 
allen opnieuw een groot feest van maken!
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Vooruitblik

Inzegening en bevestiging
Eleonora Hof

3 november 2019 om 15:00

De gemeente Ieper is blij haar nieuwe predikant te verwelkomen. 
Eleonora Hof, doctor in de theologie, studeerde in Leuven, Amsterdam 
en Utrecht en rondde einde juli 2019 met vrucht haar proponentschap 
af in onze VPKB. 
Op zondag 3 november a.s. om 15:00 zal zij na de inzegening door de 
voorzitter van de Synodale Raad ds. Steven H. Fuite bevestigd worden 
als predikant van Ieper. Op bovenplaatselijk vlak is zij al actief in de 
werkgroep Eigentijds Kerkzijn. 
Onze gemeente zal vertegenwoordigd worden door ds. Tihamér Bu-
zogàny, Micheline Morel en Francis Van De Walle. 
Ook u bent van harte welkom!

Festival voor de vrede
6 november 2019 om 20:00

Sint-Pieterskerk Gent
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Vooruitblik

Synodevergadering
9 november 2019 om 09:00
Protestantse kerk Brussel

‘... opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.’ 
 
Het thema voor deze synodezitting is ontleend aan de woorden van de apostel 
Paulus in Efeziërs 3, 16-19: “Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen 
kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan 
gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan 
zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u 
zult volstromen met Gods volkomenheid.”
Dit woord uit de Heilige Schrift stond centraal stond op ProFest, de Algemene 
KerkVergadering op Hemelvaartsdag van dit jaar. Uit alle windstreken van ons 
land kwamen toen zo’n 600 VPKB-ers in Gent samen om met zang, in gebed, al 
mediterend, elkaar ontmoetend, de ons verenigende liefde van Christus te vieren 
en een zeer bemoedigende en inspirerende dag te beleven. 
 
Ook een vergadering van de Synode behoort een feest te zijn. Toegegeven, do-
cumenten kunnen taai zijn, vergadermomenten als ronduit saai ervaren worden, 
maar ook al vergaderend en debatterend vieren wij de liefde van Christus, Hij die 
onze harten wil vervullen.  
Terugkijkend op de Synodezittingen van de voorbije jaren willen wij dan ook onze 
dankbaarheid uiten voor de talloze momenten waarop we, zonder het steeds 
over alles met elkaar eens te zijn, samen mochten beleven hoe juist onze diverse 
Kerk zich in Hem verenigd wist. Eén in Christus. 
 
De uitdagingen blijven vele. God heeft de wereld op het oog.  
Wij, deel van zijn Kerk, mogen dienen. Geloven is een werkwoord en het woord 
Synode betekent letterlijk samen op weg en zit dus vol beweging. Maar waar gaan 
we heen? Hoe uiten wij in daden en hoe verwoorden wij vandaag in een zich ver-
hardende maatschappij de liefde van de Zachtmoedige die alle kennis te boven 
gaat? Hoe doen we dat als blijkt dat de taal die wij spreken vele van onze tijdge-
noten niet veel zegt? Willen wij ons laten openbreken, ons diep laten bevragen? 
Net als destijds de christengemeente te Efeze behoeven ook wij kracht en sterkte 
en hebben er nood aan bevlogen te worden door de Geest van Hem die liefdevol 
en trouw is. 
 
Paulus vervolgt (Efeziërs 3, 20-21): “Aan hem die door de kracht die in ons werkt 
bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt 
de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwig-
heid. Amen. “
 

De Synodale Raad
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Missie in de marge
19 november 2019 om 09:30

Zandpoortkerk Mechelen

Missie in de marge: twee lezingen
op zoek naar een theologisch model van missie in de Vlaamse context

Op zoek naar een theologisch model van missie in de Vlaamse context waarbij kwets-
baarheid en marginaliteit te onderzoeken pistes zijn in het zelfverstaan van de Kerk.
Eleonora Hof, doctoreerde in 2016 met haar proefschrift Reimagining Mission in the 
Postcolonial Condition. A Theology of Vulnerability and Vocation at the Margins. In 
België en meer bepaald in Ieper toetst ze haar werk aan de praktijk. Op deze dag zal 
zij de hoofdinleiding verzorgen.
Bert Dicou, predikant in Antwerpen-Zuid en docent aan het Arminiusinstituut, zal 
enige ecclessiologisch antwoorden formuleren uitgaande van de kleine kerken in 
met name de Angelsaksische gemeenschap.
Ina Koeman zal dit gesprek modereren.
Het formuleren van beleidsvoorstellen zal hopelijk één van de vruchten van de dag 
zijn.

Inschrijven bij:
Vormingsverantwoordelijke ds. Eefje van der Linden
vorming@vpkb.be
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Vooruitblik

Avondcontact
21 november om 19:30 
Harry Sinnaghel
Sacrament en mirakel

Sacrament van mirakel

In de Sint-Michiel en Sint-Goedelekathedraal in Brussel werd gedurende honder-
den jaren miraculeuze hosties vereerd. Deze verering is gebaseerd op de legende 
van het Sacrament van Mirakel dat in 1370 in Brussel plaats heeft gevonden.

Het objectief van deze voordracht is om uit te leggen waar deze legende vandaan 
komt en hoe de verering van deze legende de gemoederen tot aan de Tweede 
Wereldoorlog bleef beroeren, wat men er vandaag in en om Brussel nog van te-
rug vindt, en welke invloed het op de joods-christelijke relaties heeft gehad.
Tijdens de voordracht worden afbeeldingen van de glasramen van de Sint-Michiel 
en Sint-Goedelekathedraal in Brussel en van de Sint-Niklaaskerk in Edingen ge-
projecteerd.

Harry Sinnaghel besliste om na een internationale loopbaan van 
bijna 35 jaar in de software business een carrièreswitch te maken. 
Hij behaalde het masterdiploma theologie aan de Faculteit voor 
Protestantse Theologie en Religiestudies in Brussel en is predikant 
van de VPKB-gemeente te Denderleeuw.

Bijbel aan huis
20 en 22 november 2019

Het thema van de Bijbelstudies in november is: Bidden

In het Oude Testament baden de gelovige Israëlieten niet een maar wel drie keer 
per dag. In de eerste christelijke gemeenschap in Jeruzalem was bidden dagelijkse 
kost voor de apostelen en de gemeenteleden. Wat is de situatie in onze dagen? Er 
wordt gezegd dat je tegenwoordig altijd en overal kunt bidden, maar doen we dit? 
Geloven wij nog in de kracht van het gebed? Weten we eigenlijk wat bidden is? 

Dit zijn maar een paar van de vragen die wij aan het eind deze maand proberen te 
beantwoorden. Op 20 november om 14:30 in het PCC en twee dagen later op 22 
november in De Pinte bij Francis en Ann om 19:30. Wees welkom!

Ds. Tihamér Buzogàny
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Vooruitblik

Sing-in
29 november om 20:00 

Dendermonde

U herinnert zich vast dat een deel 
van de gemeente Dendermonde op 
bezoek kwam in Gent-Brabantdam 
ter ondersteuning voor het inzingen 
van liederen uit de nieuwe liedbun-
del. 
Het werd een heel gezellige namid-
dag waarop we samen zongen met 
onze zusters en broeders en achteraf 
verder konden kennismaken.
Op 29 november organiseert de ge-
meente Dendermonde een Sing-in 
Alles wat adem heeft, looft de Heer, 
halleluja. 
U bent van harte welkom op deze 
Sing-in. Gaat u graag mee, spreek 
dan één van de kerkenraadsleden 
aan. 

Nationale 
Oecumenische 

studiedag
30 november om 09:30 

Hoepertingen (Borgloon) 

Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk

Het thema van de studiedag verwijst naar een belangrijke beleidstekst die een com-
missie van theologen vorig jaar voor de paus schreef. Op deze studiedag zal blijken 
dat in alle christelijke kerken het ideaal van de synodaliteit niet altijd samenvalt met 
de werkelijkheid. Theologen uit verschillende Kerken zullen de mogelijkheden en 
grenzen van de synodaliteit in hun Kerk toelichten om zo van elkaar te leren.

Het hoofdreferaat wordt gegeven door père Amfilochios Miltos, orthodox, die in 
2017 aan de Sorbonne zijn doctoraat behaalde over Collégialité catholique et sy-
nodalité orthodoxe. In de namiddag is er een inbreng vanuit de andere Kerken met 
professor dr. em. Leo J. Koffeman van de Protestantse Theologische Universiteit in 
Amsterdam; rev. Canon professor Mark Chapman,  lid van de Council for Christian 
Unity of the Church of England en zuster Carine Devogelaere, coördinator van het 
Interdiocesaan Pastoraal Beraad. 

De teksten van de referaten zijn op de studiedag beschikbaar in het Nederlands en 
in het Frans. U kunt online inschrijven: https://oikoumene.interdio.be/

Locatie:
Kasteel Mariagaarde 
Kasteelstraat 10 - 3840 Hoepertingen (Borgloon) 
0475/51 89 60 
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Vraag en antwoord
Wie is God?

Inleiding
Kunnen we iets over God zeggen? Eigenlijk 
niet, want God is God en mens is mens. Bij God 
bedenken we juist, dat Hij van een heel andere 
orde is dan wij mensen. Alles wat je over God 
zou willen zeggen is dan zowel te veel als te 
weinig. En het blijft mensenpraat: dingen die 
we zelf bedacht hebben. Dat hoeft dan nog 
niets met God te maken te hebben. Maar als 
we dan toch iets over God moeten zeggen, 
kunnen we dat doen door te vertellen over wat 
anderen over God verteld hebben. Dat moeten 
mensen zijn, die door hun eigen geschiedenis 
gelouterd zijn en zeggingskracht hebben ge-
kregen. Als we met aandacht naar hen luiste-
ren, krijgen we misschien zelf ook een verhaal 
en een geschiedenis met God.

Openbaring
Wanneer God zich bekendmaakt aan mensen 
is dat openbaring. God openbaart zich in de 
Bijbel. We maken voor het eerst kennis met 
God via de verhalen van Israël. Die staan in 
het eerste gedeelte van de Bijbel, in het Oude 
Testament, ook wel het Eerste Testament ge-

noemd. Daar staat bijvoorbeeld: 
“Luister Israël: de Heer, onze God, 
de Heer is de enige! Heb daarom 
de Heer lief met hart en ziel en 
met inzet van al uw krachten.” 
(Deut. 6:4-5))
Deze zinnen uit de Bijbel zijn het 
meest kernachtige wat er over 
God gezegd kan worden. Althans 
in de drie monotheïstische gods-
diensten: God openbaart zich als 
God uit één stuk. Deze drie gods-
diensten zijn jodendom, christen-
dom en islam; ook wel de Abraha-
mitische godsdiensten genoemd. 
Zij delen een groot aantal verha-
len over God; verhalen die hun 

oorsprong hebben bij de aartsvader Abraham.

Bijbel
In de joodse Bijbel, die christenen kennen als 
het Oude of Eerste Testament, lezen we over 
gebeurtenissen, die het best te begrijpen zijn 
vanuit het besef dat ze pas veel later opge-
schreven zijn. Toen het volk Israël in balling-
schap verkeerde, werden de oude verhalen 
die iedereen mondeling kende, voor het eerst 
opgeschreven. De ballingschap vond plaats in 
de 6de eeuw vóór onze jaartelling. Een groot 
aantal mensen uit de toplaag van Israël werd 
toen naar Babel gedeporteerd. Het is vrijwel 
zeker dat toen de verhalen van het Eerste Tes-
tament hun huidige vorm kregen.
Tegen die dreigende achtergrond en in de on-
zekerheid of Israël nog wel langer zou bestaan, 
werden - als zelfkritiek - profeten uit vroegere 
tijden aangehaald. Men herinnert zich dan ook 
het Scheppingsverhaal: voor de Israëlieten in 
die donkere dagen een verhaal waarmee zij 
hun eigen identiteit konden beleven.
Aan een ander groot motief in de Bijbel wordt 
moed ontleend: het Exodusverhaal. Dat gaat 
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Varia

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Vrijdagavond 22.11.2019 voor het ecembernummer
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum 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

Hartelijk gefeliciteerd jarigen in november!

06 november: Pascal Dhont
09 november: Rita Martens
11 november: André Schaefer
13 november: Herwig Smetryns
19 november: Camille Hanappe
19 november: Christelle Kuipers
21 november: Daniël Van Steenkiste
21 november: Peter Hanappe
24 november: Arnold De Jonge

over de bevrijding van het volk Israël uit de sla-
vernij in Egypte die eeuwen eerder plaatsvond. 
Die bevrijding is nog steeds geldig.

Jezus
God openbaart zich één maal met ongekende 
nadruk in de mens Jezus Christus. Jezus is voor 
christenen de openbaring van Gods Woord bij 
uitstek. We merken dat hij gekomen is midden 
in onze vijandschap en ons verzet tegen God. 
Het lijdensverhaal van Jezus is een universeel 
verhaal over  intolerantie. God laat ons een be-
denkelijke kant van de menselijke natuur zien. 
Maar Hij openbaart zich in Jezus als redder en 
verzoener. Van Jezus Christus wordt gezegd dat 

hij twee naturen heeft: hij is zowel echt God 
als echt mens: God wordt als God zichtbaar… 
als een uiterst kwetsbaar mens.

Kinderen van God
Jezus is de Zoon van God. Mensen voelen zich
naar het voorbeeld van Jezus die God zijn Va-
der noemt, ook vaak kinderen van God.
Wat dat voor iedereen betekent is persoonlijk,
maar zeker niet privé. Meegenomen worden in
de bonte stoet van hen die geroepen zijn door
God, voert ons naar onze medemensen. 

Ds. Anne Kooi
Brussel



18 | 

Pastoraat

Wel en wee van de Brabantdamgemeente
"And all at once, summer collapsed into fall" Oscar Wilde

Zo gaat het ook met al het wel en wee dat in de 
afgelopen weken weer gebeurd is in de kerk en 
in familiale kring. Maar eerst en vooral wil ik alle 
kerkgangers die op 22 september de moeite heb-
ben genomen om veel vroeger dan anders in de 
kerk aanwezig te zijn voor de TV-uitzending van 
de eredienst heel erg bedanken voor hun geduld 
en positieve deelname, want wat komt er toch 
veel kijken bij zo’n uurtje televisie. Thuis op de 
bank zap je zo vaak achteloos door zonder daar 
weet van te hebben. Hopelijk hebben we met el-
kaar toch mensen kunnen bemoedigen met deze 
dienst, zoals wij die wekelijks kunnen beleven. 
Veel dank aan iedereen.

Ziekenhuis en revalidatie
Zoals u vorige maand hebt kunnen lezen, is Hu-
guette Spatz gevallen en inmiddels  alweer voor-
zien van een nieuwe heup. Ondertussen mocht 
zij het ziekenhuis verlaten om in Oostende haar 
revalidatie aan te vangen. Of zij daar in novem-
ber nog zal zijn, is nu nog niet duidelijk, met haar 
nieuwe heup gaat het gelukkig goed. Nu is het 
ook tijd om te zien of zij haar woonsituatie kan 
verbeteren en daarmee wensen we je veel ge-
duld en hulp van de instanties toe. Bezoekjes zijn 
altijd welkom bij Huguette, maar informeer eerst 
bij onze dominee waar u haar kunt vinden, hij 
heeft haar al bezocht aan het zeetje.

Zeer onverwacht moest Cees van Leeuwen op-
genomen worden in het UZ. Als gevolg van een 
operatie van alweer 1 of 2 jaar geleden ontston-

den er nu verwikkelingen met hoge koorts, die 
men met medicatie hoopt te verhelpen. Hij ver-
blijft nu al een tiental dagen in de kliniek. We bid-
den je toe dat je vlug weer in goede gezondheid  
naar je Buckwalhoeve terug kunt, waar zoveel 
mensen en dieren op jou rustige leiding rekenen. 

Ook Hans Schaefer werd ondertussen met goed 
gevolg geopereerd en is weer thuis waar hij in 
alle kalmte kan herstellen. Alle goeds ook voor 
jou.

Nieuwe buren
Thea en Nap van Zuuren wonen nu al een aantal 
weken in De Vijvers en nu blijken zij op dezelfde 
verdieping te wonen als een ander gemeentelid 
van onze kerk, Lucy Cornel, die daar al jaren ver-
blijft en er goed ingeburgerd is. Zo kunnen ze ge-
zellig bij elkaar buurten zonder nat te worden of 
de straat over te moeten.

Andrea Bruynooghe-Bral is in de Refuge ook in-
tern verhuisd en het is een heel knus onderko-
men geworden waar ze nu verblijft met veel fo-
to’s en spulletjes van thuis. Zij is voor elke uitstap 
of bezigheid die door het animatieteam wordt 
georganiseerd te strikken. De bezoekjes van haar 
familie en de oude buren zijn hoogtepunten. Het 
is trouwens altijd een plezier om met Andrea te 
babbelen. Doe verder zo en ik kom vlug weer 
eens langs voor mijn  cursus Gents voor dum-
mies. En ik betaal met een streepje muziek uit 
mijn IPhone.

Dit artikel schrijf ik onder een veel belovend herfstzonnetje, maar als u het leest zal het winteruur 
alweer ingesteld zijn en is het de start van, onder ons gezegd, voor mij de minst favoriete maand 
van het jaar. We moeten omschakelen van stralend lichte en lange dagen naar donkere en vaak 
wat sombere tijden. Maar zoals we in Prediker al kunnen lezen is er een tijd voor alles. Daardoor 
kunnen we juist als het wat killer en somberder is misschien gemakkelijker tijd maken om elkaar 
te ontmoeten met onze handen om een warme kop thee of iets anders en zijn we content om 
deze momenten samen te  delen, want wat je deelt wordt meer.
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Pastoraat

Isabelle Leyman merkt dat het haar allemaal 
toch iets minder goed afgaat en dat stemt haar 
natuurlijk droevig,  maar ook zij gaat nog steeds 
graag naar de activiteiten die in haar WZC te 
Lemberge worden georganiseerd en ze steekt als 
het kan een handje toe in de keuken of bij de af-
was. Op zaterdagmiddag komt haar zoon Daniël 
op bezoek en dat is telkens plezant. 

Feestje
Misschien was u erbij tijdens de dankdienst op 6 
oktober. Het werd een feestelijke dienst, u vindt 
de foto’s elders in dit blad, vooral ook omdat 
we als verrassing (wel goed voorbereid) Ko van 
Heest in de bloemetjes hebben gezet en bedankt 
voor al die jaren trouwe dienstbaarheid achter 
het orgel, niet alleen bij ons, maar overal waar 
hij gevraagd werd om te spelen. Tevens kwam 
de Grote Witte Tent en het jarenlange evange-
lisatiewerk op de camping daar in Luxemburg 
aan de orde. Ook daar was de inzet van Ko met 
zijn lieve wederhelft Gina en van hun kinderen 
en kleinkinderen groot. Er werd in Luxemburg op 
de camping zelfs de prille basis gelegd voor een 
huwelijk van zijn oudste kleindochter, zo vertelde 
zij mij tijdens de receptie. Het was fijn voor Ko,  
maar ook voor ons dat zijn kinderen en kleinkin-
deren er allemaal bij waren tijdens de dienst en 
de receptie. Thuis, bij Ko in zijn mooie serviceflat, 
werd dit familiegebeuren nog verder gezet en ik 
denk dat Ko nu nog nageniet van die zonnige ok-
toberzondag.

Ondertussen hebben we er weer twee leden bij 
in de club van de zeer sterken: Ingrid Rog-Van 
Kesteren en Jacques de Schipper en er wordt met 
ongeduld gewacht op Arnold De Jonge, die deze 
maand zijn feestje heeft en er dan ook bij mag 
komen.

Zo lopen de dagen en weken als zand door onze 
vingers. Tussen alle drukte in kan het soms zo stil 
zijn om ons heen en ook al lijkt het soms dat we 
helemaal alleen zijn met onze moeite en onze 
zorgen en de donkere dagen ons verlammen dan 
nog kunnen we rekenen op de oneindige Liefde 

van de Vader, die niet alleen de Vader is van Je-
zus onze Heiland, maar van ons allen. Als je dit 
geloof in je hebt, dan kun je verder op de levens-
weg ook al lijk je niet vooruit te komen. Het ga u 
allen goed deze komende maand. Ver of dichtbij 
wij zijn allen door Gods Liefde met elkaar ver-
bonden.

Marijke Schaefer
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Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogàny

Ik zoek de vrede en oorlog maak ik 
(Romeinen 7) 

Het is half oktober en miezerig 
weer. Het KMI waarschuwt voor 
intense buien en onweer: de 
overheid activeert noodnummer 
1722 en ik ben moe! Heel moe. 
De blèrende, krijsende, fluiste-
rende chaos in mijn hoofd herin-
nert mij eraan, dat het hoog tijd 
is om niet alleen in mijn brein, 
maar ook op mijn bureau grote 
kuis te houden en een afspraak 
te maken met mijzelf wat wel en 
niet waard is om te bewaren.   

Waren de voorbije weken moei-
lijker dan anders, ben ik een jaartje ouder gewor-
den of misschien de combinatie van beide? Dat 
valt nog nader te bepalen, maar nu begrijp ik wat 
één van onze zonen bedoelt wanneer hij glimla-
chend vaststelt, dat het leven geen ponykamp is. 

In de maand van de reformatie moest ik verschil-
lende keren aan de aanmaning van Luther den-
ken: “leer de Romeinenbrief uit het hoofd, woord 
voor woord”. Die ambitie heb ik zeker niet, maar 
heb dezer dagen de brief nog eens gelezen en 
halverwege nader kennisgemaakt met een ver-
moeide apostel die zichzelf in de laatste verzen 
van hoofdstuk 7 een ongelukkig mens noemt. De 
Statenvertaling gaat nog verder als hij over een 
ellendig mens spreekt: “Ik ellendig mens, wie zal 
mij verlossen uit het lichaam dezes doods?”  

Waarom deze noodkreet? De apostel is nog kern-
gezond bij het schrijven van Romeinenbrief dus 
dat kan de reden niet zijn. Is hij moe? Misschien 
wel! Hij was niet de eerste die de ontelbare zege-
ningen van Gods wegen even genoeg vond. Ook 
Elia, vele jaren voor hem, bad in de woestijn: 
neem nu Here, mijn ziel, het is genoeg. Levens-
moeheid, zo noemen we de ziekte van onze ego-
centrische cultuur die blijkbaar eeuwen geleden 
al slachtoffers eiste. 

Paulus is ongelukkig, maar wat maakt hem zo 
verdrietig? Waarom doet hij niet wat hij wil? 
Waarom zijn de daden in tegenstrijd met zijn wil? 
Wat of wie zorgt voor deze ellende in zijn leven? 
Als wij er zijn brief verder op na lezen, krijgen we 
antwoord op al deze vragen: de boosdoener is 
de zonde die in hem zit. De zonde en ellende die 
daaruit voortvloeit. Paulus vecht ertegen, maar 
verliest iedere keer weer. Hij wil het goede wel, 
maar het goede doen kan hij niet. 

Is de situatie ook bij u bekend? Heeft u ook wel-
eens vers 3 van gezang 88 gezongen? 

 Ik zoek de vrede en oorlog maak ik
 vrede, en pleeg snood verraad.
 Het goede willen, geeft geen baat.
 Naar werken van de vrede haak ik, 
 Maar ’t goede dat ik wil verzaak ik
 En doe het kwade dat ik haat.

Niet alleen Paulus maar ook wij zijn soms inner-
lijk verdeeld en dit maakt de zaak zeker niet een-
voudiger. De innerlijke strijd van de voormalige 
Schriftgeleerde is ook onze twist. 
Wie zal mij redden? Vraagt Paulus in zijn brief 
aan de Romeinen en hij beantwoordt zelf zijn ei-
gen vraag: Jezus Christus, de opgestane! 

We kunnen samen met de apostel zeggen: ja, ik 
ben soms ook ongelukkig, maar de Heer denkt 
aan mij. In die zekerheid mogen wij leven. Het is 
niet altijd eenvoudig om dit te geloven, maar wel 
de kern boodschap van onze Bijbel. Droefheid 
en blijdschap: daarmee moeten we leven en zo 
moeten wij ook onze kinderen en kleinkinderen 
opvoeden. Die moeten leren omgaan, niet alleen 
met blijdschap maar ook met droefheid.
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Waar en wat in onze stad

Waar en wat in onze stad
Ik had u in deze Kerkbrief een nieuwe zoekopdracht in onze geliefde stad Gent beloofd. 
Ditmaal niet over wat en wanneer, die tips krijgt u op de foto cadeau, maar de vraag is: 
waar kun je deze plaquette bewonderen en ook aanraken in Gent?

Ga op stap en laat het ons weten. Ik kijk al uit naar jullie reacties en leuke verhalen en/of anek-
dotes er omheen zijn meer dan welkom. In het decembernummer hoop ik die te kunnen ver-
melden.

Marijke Schaefer



22 | 

Activiteitenkalender

Vrijdag  01 november 09:00 ProJOP Zaalvoetbal (Edegem)
Zondag 03 november 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal én preekbespreking
    15:00 Unzegenings- en bevestigingsdienst Eleonora Hof
Woensdag 06 november  14:00 Seniorendans in de Melac Zwijnaarde 
    20:00 Festival voor de Vrede (Gent)
Zaterdag 09 november 09:00 Synodevergadering (Brussel)
Woensdag 13 november 19:00 Kerkenraadsvergaderring bij Aletta Rambaut
Dinsdag 19 november 09:30 Missie in de marge (Mechelen)
Woensdag 20 november 14:00 Seniorendans in de Melac Zwijnaarde
    14:30 Bijbel-aan-Huis (PCC)
Donderdag 21 november 19:30 Avondcontact Sacrament en Mirakel
Vrijdag  22 november 19:30 Bijbel-aan-Huis (De Pinte)
Woensdag  27 november 14:00 Optreden in rust- en verzorgingstehuis ‘t Lindeken   
     Merelbeke. Iedereen mag komen kijken.
Vrijdag  29 november 20:00 Sing-in (Dendermonde)
Zaterdag 30 november 09:30 Nationale Oecumenische Studiedag (Hoepertingen)

Woensdag 11 december 19:00  Kerkenraadsvergadering bij Bea Baetens
Zondag 12 januari 2020 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
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Dienstenrooster

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   Rita Martens en Micheline Morel
 

Zondag, 10 november                                                                                                                                             
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogany
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet

 
Zondag, 17 november                                                                                                                                             
Voorganger   Jo Jan Vandenheede
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Francis Van De Walle
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arnold De Jonge
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 

Zondag, 24 november                                                                                                    Voleindingszondag
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Protestantse Faculteit
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Micheline Morel / Aletta Rambaut

 
Zondag, 1 december                                                                                                                 1ste Advent
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Rita Martens / Marijke Schaefer
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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 over-
genomen.
Het rooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelge-
nootschap. 

 November 2019  
   
zo 3 Lucas 19: 1 - 10  Groot in het koninkrijk van God
ma 4 Lucas 19: 11 - 28  Gebruik wat je hebt
di 5 2 Samuël 5: 17 - 25 Met de hulp van de HEER
wo 6 2 Samuël 6: 1 - 11 Plaatsmaken en je plaats weten
do 7 2 Samuël 6: 12 - 23 Dienend leiderschap
vr 8 2 Samuël 7: 1 - 16 Bouwplan
za 9 2 Samuël 7: 17 - 29 Toekomst voor de koning
zo 10 Psalm 101  Streven naar volmaaktheid
ma 11 Hosea 6: 4 - 11a  God wil liefde …
di 12 Hosea 6: 11b - 7: 7 … maar het volk wil het niet zien
wo 13 Hosea 7: 8 - 16  Hardleers
do 14 Lucas 20: 1 - 8  Geen antwoord
vr 15 Lucas 20: 9 - 19  Toch een antwoord
za 16 Lucas 20: 20 - 26  De mond gesnoerd
zo 17 Lucas 20: 27 - 40  Woorden van eeuwig leven
ma 18 Lucas 20: 41 - 21: 4 Major donor
di 19 Hosea 8: 1 - 7  Kalverliefde is afgodendienst
wo 20 Hosea 8: 8 - 14  Dommer dan een ezel
do 21 Hosea 9: 1 - 9  Afrekening
vr 22 Hosea 9: 10 - 17  Onvruchtbaar
za 23 Psalm 39  Klein voor God
zo 24 Lucas 21: 5 - 19  Blij vooruitzicht?
ma 25 Lucas 21: 20 - 28  Hij komt!
di 26 Lucas 21: 29 - 38  Wees bij de tijd
wo 27 Hosea 10: 1 - 8  Misbruik van weelde
do 28 Hosea 10: 9 - 15  Roofbouw
vr 29 Micha 1: 1 - 7  Oordeel
za 30 Micha 1: 8 - 16  Kaalslag
   
 December 2019  
   
zo 1 Micha 2: 1 - 5  Expansiedrift


