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Inhoud

Dit is alweer het laatste kerkbriefnummer van 
2019.

We concentreren ons op de Advent, het senio-
renkerstfeest en de feestelijke dienst op Kerst.
We hebben aandacht voor alle 75+ers want die 
krijgen een extra-bezoekje en natuurlijk ook 
het traditionele kalendertje.
In het PCC vindt opnieuw een kerstmaaltijd 
voor bezoekers van de vzw De Helpende Hand 
plaats.
Onze samenwerking met onze Kameroense 
broeders loopt goed en af en toe een geza-
menlijke dienst is fijn. Dank aan het koortje.
Op de eerste zondag van 2020 biedt de be-
stuursraad na de dienst in de kerk een receptie 
aan om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.

De kerkenraad wenst jou en de jouwen een 
Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 
nieuw jaar.
Ik wens dat je ECHT GELUKKIG mag zijn en dat 
je het geluk ook mag doorgeven in 2020.
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Terugblik

ProJOP Zaalvoetbal
1 november 2019 - Brabantdam kampioen!

Ook dit jaar was de Brabantdamkerk vertegenwoordigd op het jaarlijkse voetbaltornooi in Edegem.
Ondanks het afhaken van enkele spelers door blessures slaagde ik er toch in om een ploegje samen te 
stellen. Zonder dat de meesten ooit samen gespeeld hadden, begonnen we vlot aan het tornooi met 
een 6-1 overwinning. Onverhoopt bereikten we de finale, waar we uitkwamen tegen de Rabotkerk. 
Na de snelle 1-0 gooiden we het slot op de deur en gaven we de tegenstanders geen kansen meer: 
de overwinning was voor ons!
Voor het eerst konden we de wisselbeker meenemen naar Gent! De groep vierde dit samen met een 
welverdiende pizza.

Ook ds. Buzogàny voetbalde verdienstelijk mee met de dominees-ploeg. Zij verdiende de Fair-play-
trofee. Het was dus een geslaagd tornooi voor onze kerk. 

Joris van Belle
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Terugblik

Preekbespreking
3 november 2019

Zoals aangekondigd in de kerkbrief van oktober hadden we op 3/11 de preekbespreking. Na een lek-
kere maaltijd à la Philippe, gingen we aan de slag met het thema klimaat. 
Aan de hand van 5 vragen die we reeds voor de dienst hadden ontvangen, werd er overlegd en na-
gedacht. Door ds. Buzogàny werden citaten in verband hiermee voorgelezen. Alle deelnemers waren 
zeer betrokken. 
Het was geenszins de bedoeling definitieve antwoorden te formuleren. De vraag achter de vragen 
was vooral: moeten we als kerkgemeenschap meegaan in de actuele discussies rond armoede, migra-
tie en klimaat. De intentie is om in de toekomst ook de ander thema's aan bod te laten komen. De 
eerste editie was alvast het bewijs dat navolging de moeite waard is.

Francine Ongenae

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:

27 oktober:  voor Arina Tsytlianok als dank
03 november:  voor Joris van Belle als dank voor de eerste prijs   
  zaalvoetbal
10 november:  voor Simonne Vereecken ter bemoediging
17 november:  voor Isabelle Leyman ter bemoediging
24 november:  voor het kroonjaar van Arnold De Jonge
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Terugblik

Kerkbrief digitaal

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

Synodevergadering
9 november 2019
Protestantse kerk Brussel

De haan van de buren had nog niet gekraaid toen ik de lampen van mijn fiets 
aandeed om een nieuwe dag tegemoet te gaan. De Synodevergadering van 9 
november was eerder gepland dan de onderhoudswerken van Infrabel in het 
kloppend hart van ons spoornet. Omdat het station Brussel-Zuid op die mor-
gen niet bereikbaar was, moest ik vroeger opstaan om samen met Francis Van 
De Walle en Micheline Morel, Brussel-Centraal via Schaarbeek te bereiken. 
Ondanks de hindernis(en) is het ons gelukt om nog voor de start van deze belangrijkste kerkvergade-
ring van het jaar plaats te nemen op de eerste rij. De achterste rijen waren al bezet. 

Met een passende liedkeuze en een inspirerende meditatie was de openingsdienst goed verzorgd. 
De toespraak van onze Synodevoorzitter begon dit keer hartverwarmend. Hij sprak over een jong 
meisje dat precies 40 jaar geleden voor de VPKB begon te werken. Het applaus dat Bea Baetens van 
de aanwezigen kreeg was een passend dank u wel voor haar vier decennia durend fantastisch werk. 
De toespraak van de voorzitter heeft volgens de moderator precies drie keer langer geduurd als afge-
sproken, maar voor ons maakte dat niets uit: wij waren trots en fier op onze Bea. 
Ds. Steven Fuite liet nog weten dat hij bereid is om zichzelf voor nog een termijn als Synodevoorzitter 
op te volgen.
De bundel waarin alle synodedocumenten verzameld waren, was dit keer niet te dik en het was te 
merken dat de aanwezigen goed voorbereid naar de vergadering kwamen. De aanpak van de mode-
rator om regelmatig beroep te doen op de hulp van de twee vice-moderators heeft voor een vlotte 
vergadering gezorgd. De documenten werden goed besproken vooraleer er een beslissing viel. Ui-
teraard waren er ook discussiepunten en niet alle voorstellen werden aangenomen zoals die in de 
synodedocumenten stonden, maar ik kijk toch terug op een constructieve Synodevergadering. 

Ds. Tihamér Buzogàny  
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Terugblik

Voleindigingszondag
24 november 2019

Als jouw naam klinkt,
Zie ik even
Hoe je liep en wat je zei,
Wat er altijd is gebleven
Van jouw leven diep in mij.
Als jouw naam klinkt,
Stroomt er water
Uit de ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
Tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt,
Komt tot leven
Hoe je mij hebt meegemaakt,
Mee geschapen, weggegeven,
Mijn bestaan hebt aangeraakt.
Nu jouw naam klinkt,
Wacht ik onder
Onze levens eens een hand.
Ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.

Michiel de Zeeuw

Voorgelezen door Rita Martens
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Graag uw aandacht  

E-learning
De Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR) 
zet zich volop in voor de digitalisering van het studieaanbod. Via 
het wereldwijd gebruikte Moodle-platform biedt de Faculteit mo-
dules op afstand aan die door iedereen zelfstandig en aan een eigen tempo bestudeerd kunnen 
worden.
 
Elke module bestaat uit 10 - 12 lessen, die op afstand begeleid worden. Dit betekent dat aan de 
begeleidende docent vragen gesteld kunnen worden, er opdrachten ingeleverd moeten worden en 
er een beoordeling volgt van elk onderdeel. Na afronding van de digitale cursus met een voldoende 
resultaat wordt een getuigschrift afgeleverd van de gevolgde module.
 
De digitale modules staan open voor iedereen, ongeacht vooropleiding en kunnen apart van elkaar 
gevolgd worden. 
De student kiest voor één of meerdere modules, afhankelijk van de interesses en de beschikbare tijd. 
Er zijn twee momenten waarop een cursus begonnen kan worden aangezien de faculteit een 'semes-
ter-systeem' aanhoudt: in september en in januari. 
De student heeft dan vier tot vijf maanden de tijd om een module af te ronden. 
 
Het aangeboden niveau van de cursussen is academische bachelor, overeenkomstig het klassieke 
studieaanbod van de faculteit.
Er zijn momenteel 9 modules beschikbaar en er wordt hard gewerkt om dit aantal uit te breiden. 

Voor eventuele vragen of inlichtingen: https://www.fptr.be/nl/contact.aspx

Onze vier organisten, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Arnold De Jonge. 
Nog eens van harte proficiat aan de jarige!
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Graag uw aandacht

Gelukkige verjaardag!!!
02 december:       Rudy Liagre
06 december:       Willem Lorein
08 december:       Myriam Hoste
08 december:       Aron Buzogany
09 december:       Erika Ehrhardt
14 december:       Johan Temmerman
18 december:       Kaiya Frans
21 december:       Alice Valentin
23 december:       Andrea Bral
24 december:        Paul Van Meerssche
26 december:        Lucie Cornel
27 december:        Regina Lehmann
28 december:        Rebecca De Jonge
29 december:        Maurits Bytebier
30 december:        Melanie Voorham

 Kerk en Politiek 
- overwegingen voor een gesprek in de kerk - 

Deze brochure is uitgegeven door de VPKB-werkgroep Kerk in de 
Samenleving (KidS) i.s.m. de commissie Vorming van onze Kerk. 
KidS wil actuele vragen van mens en samenleving en christelijk 
geloof op elkaar betrekken en de rol die de Kerk daarin kan en moet spelen. 

Samenlevingsvragen zoals bijvoorbeeld klimaat en duurzaamheid, vluchtelingen en migratie hebben 
ook altijd politieke aspecten. Ze vragen om een beleid van de overheid. Met deze brochure wil men 
u gespreksstof aanbieden voor het gesprek over Kerk en politiek in de gemeente. Aan het einde van 
de tekst vindt u daartoe enkele suggesties voor gespreksvragen. 

Hartelijk dank aan Rob van Drimmelen, lid van de Werkgroep KidS, voor het schrijven van de tekst 
voor deze brochure.

Exemplaren kunnen aangevraagd worden bij vorming@vpkb.be
Website KidS:  https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving
Website Vorming: https://vorming.protestant.link/
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Vooruitblik

Uitnodiging
Bij deze bent u van harte uitgenodigd om de tentoonstelling van schilderijen en 
poëzie van Lidy De Brouwer te bezoeken van 4 december 2019 tot en met 22 febru-
ari 2020. Haar telefoonnummer is: 09/372 91 76.

Locatie :  Raadzalen van de gemeente Lievegem
  Kasteeldreef 72
  9920  Lievegem
Openingsuren : van 9 tot 17:00
  niet op zaterdag en zondag
  Lidy zal iedere woensdagnamiddag van de week aanwezig zijn 
  van 14 tot 17:00
  
De Cultuurdienst kan je bereiken via e-mail: cultuur@lievegem.be of 
tel. 09/396 23 00

Tentoonstelling
Schilderijen en poëzie
04.12.2019 - 22.02.2020

Richting Kerst
Kerst is het feest van licht dat Jezus met zijn geboorte zichtbaar maakte. Het licht van Kerst is voor 
iedereen aangezien dat Hij voor iedereen gekomen is. We delen ook dit jaar Zijn licht met elkaar en 
geven het door. Net als vorig jaar zullen we ook dit jaar tijdens de adventsperiode, in gedachten sa-
men zijn met de miljoenen mensen die elke dag in het donker moeten leven en zingend vragen we 
samen met Stef Bos: Geef licht!

Deze periode van het jaar inspireert ons om samen als gemeente uit te zien naar iets nieuws, naar 
iets wat in het licht van Kerst heel mooi wordt. 
Ook deze maand volgen we het Bijbelleesrooster, dat voor de adventszondagen telkens een tekst van 
de profeet Micha centraal stelt. De profeet zelf is afkomstig uit Moreset, zo'n 35 kilometer ten zuid-
westen van de hoofdstad Jeruzalem en trad op als profeet in Jeruzalem in de VIII eeuw voor Christus. 
Het boek is een gemengde verzameling van heils- en onheilsprofetieën waarin de schrijver duidelijk 
probeert te maken dat als mensen hun macht niet langer misbruiken, God zijn gelaat weer aan hen 
zal laten zien. 
Op deze God die de zijnen niet vergeet en “straalt voor 
de oprechte als licht in het duister, genadig, liefdevol en 
rechtvaardig” (Psalm 112, 4) mogen we ook in deze ad-
vent vertrouwen. 

Met de eerste adventszondag begint onze 25 dagen du-
rende zoektocht naar het licht en we hopen aan het eind 
van de rit de engelen te ontmoeten, die ook aan ons zullen 
vertellen dat in de stad van David, onze redder is geboren.   
Graag wens ik jullie ook bij deze gezegende adventsda-
gen! 

Ds. Tihamér Buzogàny
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Vooruitblik

Sinds maart 2016 ondersteunt ORBIT vzw met het project Woning Gezocht, Buren 
Gevonden tientallen grote en kleine burgerinitiatieven die huisvesting zoeken voor 
erkende vluchtelingen.
Ben jij als burgerinitiatief of als vereniging actief rond deze uitdaging en wil je horen 
hoe anderen dit aanpakken? Of zoek je tips en inspiratie om je eigen lokale werking 
op te starten? Kom dan op zaterdag 7 december naar de netwerkdag Woning Ge-
zocht, Buren Gevonden in Gent.

PROGRAMMA 
10:00  Onthaal
10:15  Verwelkoming door Nils Luyten (ORBIT vzw projectmedewerker  
  Woning  Gezocht, Buren Gevonden)
10:30-11:30  Huren en onderverhuren aan erkende vluchtelingen met 
  vzw Thope   
11:30-12:30  Het nieuwe Vlaamse woonbeleid: betaalbaar en kwalitatief 
  wonen voor iedereen?  
12:30-13:00 Broodjes
13:00-14:30  Vrije uitwisseling 
14:30   Einde

PRAKTISCH
Datum:  zaterdag 7 december 2019 van 10:00 tot 14:30
Locatie: Parochiehuis Sint-Paulus, Patijntjestraat 27, 9000 Gent (op wandelafstand  
 van station Gent-Sint-Pieters)
Prijs:  gratis, maar inschrijven verplicht via het formulier op website 
 
www.orbitvzw.be 
Projectmedewerker ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’
www.woninggezocht.be
T (0032)-(0)2 – 213 0479
GSM (0032)-(0)472- 65 52 45

Woning Gezocht, Buren 
Gevonden: 

Huisvesting voor erkende 
vluchtelingen

7 december 2019
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Vooruitblik

Bach-cantate 
'Schwingt freudig euch 
empor'
11 december 2019

Bach & Bijbel
In de tweede jaargang van Bach 
& Bijbel haalt CCV de band tus-
sen de muziek en het Bijbelwoord 
opnieuw aan. Men neemt eerst 
de tekst van de cantate onder 
de loep en gaat na hoe de tekst-
dichter aansluiting vindt bij het 
zondagsevangelie. Rond de vleu-
gelpiano geschaard, wordt ver-
volgens de muzikale opbouw van 
de cantate ontrafeld. De centrale 
vraag is: hoe wordt de muziek 
hier verkondiging? De avond 
wordt afgerond met een integrale 
beluistering van de cantate in een 
biddende sfeer, gevolgd door een 
korte homilie. 

Komende uitvoeringen
·        woe 11 december 2019: 'Schwingt freudig euch empor' (BWV 36)
·        woe 19 februari 2020: 'Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott (BWV 127)
·        woe 29 april 2020: 'Erfreut euch, ihr Herzen' (BWV 66)

11 december: “Verhef u vol blijdschap!” (BWV 36), een feestelijke adventscantate
In deze cantate voor de eerste adventszondag trekt Bach alle registers open. “Ver-
hef u vol blijdschap”, klinkt het in het uitgelaten openingskoor, met melodielijnen 
die naar de hemel reiken. Maar als geen ander weet Bach ook het register van de 
verinnerlijking te bespelen. De Bruidegom is immers op komst. Hij nadert zelf tot 
ons, om bij ons zijn intrek te nemen. 

Inschrijven kan via jan.christiaens@ccv.be
Begeleider(s):  Jan Christiaens, Peter Malfliet
Contactpersoon: Jan Christiaens, 092357873, +32 0476940977
  jan.christiaens@ccv.be
Datum:   woensdag 11/12/2019 van 19:45 tot 21:45 
Plaats:   Sint-Baafshuis Gent
  Biezekapelstraat 2, 9000 Gent, België
Prijs:   € 10.00 - Standaardprijs

CCV is een erkende gespecialiseerde vormingsinstelling voor volwassenen. Ze 
wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als landelijk gespecialiseerde in-
stelling rond het thema zingeving en is gekaderd in de Vlaamse katholieke kerk.
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Vooruitblik

Seniorenkerstfeest
16 december 2019

om 15:00 in het PCC

Een traditie die niet mag verloren gaan, dus nodigen we u uit op maandag 16 de-
cember 2019. Samen zingen, luisteren naar een verhaal, teksten en vooral gezellig 
samenzijn. U komt toch ook? Voor vervoer kan gezorgd worden, dus bel me maar op 
het nummer 09/362.83.38 en we regelen dit.
      
 Al wordt de kerstboodschap soms verduisterd door onze onvolkomenheid,  
 toch blijven wij geloven in wat Johannes schrijft:
        “In Hem was Licht en Leven voor de mensen.”
        Die steraanbieding is er één van vrede en vreugde, liefde en trouw,
       aanbidding en dankbaarheid.
        Dat is het geschenk van God aan ons vandaag. 
 (L. Dubaere)

Tijd:  deuren open om 14:30, aanvang om 15:00 
Locatie:  PCC, Keizer Karelstraat 187 te Gent

Rita Martens

Gent zingt Kerst
zondag 15 december 2019

van 15 tot 16:00

Jullie zijn welkom op Gent zingt Kerst van 15 tot 16:00 voor samenzang in de Sint-Ni-
klaaskerk.
Kennen jullie ze (nog)? Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, 
Herders Hij is geboren, Stille nacht, Once in royal David’s city en Susa Nina….? Het 
zijn kerstliederen die op het programma staan van dit uurtje samen zingen.  
Omdat jullie zangliefhebbers zijn, wordt er gezorgd voor een boekje met de teksten 
en muziek van de liederen, vaak ook meerstemmig. 
We worden muzikaal ondersteund door het Sint-Bernadettekoor.

Met de medewerking van Catherine Knockaert, sopraan; Steven Van Cauwenberghe, 
bas; Jo Demeester, organist en Jan Demeester, koorleider.
Toegang gratis.
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Vooruitblik

Theatermonoloog
19 januari 2020

De uitvinding van tevredenheid
De theatermonoloog De uitvinding van de tevredenheid is een bewerking van het 
waargebeurde boek van Lieven De Pril, geregisseerd door Thomas De Wit.
Actrice Stefanie Moens speelt een aangrijpend, herkenbaar en boeiend verhaal over 
afscheid nemen. Ze geeft handvatten voor tevreden en zinvol leven en roept op tot 
engagement.

Datum:  zondag 19 januari 2020 om 10:30 (deuren om 10:15)
Prijs:  10 euro (2 euro kansentarief) - gelieve ter plaatse te betalen
  Gratis drankje achteraf.
Locatie:  Zaal Welzijnsschakels/Welzijnszorg/Broederlijk Delen/Kras:
  Sint Salvatorstraat 30 Gent
Reserveren:  via mail lieven.depril@welzijnsschakels.be of 09/2692340  
  (naam en aantal doorgeven a.u.b.)

LET OP : er zijn slechts 70 plaatsen beschikbaar - bestel snel je kaarten.

Nieuwjaarsreceptie
5 januari 2020

Welkom op de nieuwjaarsreceptie
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de bestuursraad u, meteen na afloop van de eerste 
kerkdienst van 2020 op 5 januari,  van harte uit op een nieuwjaarsreceptie, vooraan 
in het kerkgebouw en aangeboden door de bestuursraad. 

Na een obligate maar korte nieuwjaarstoespraak, hopen we allen samen het glas te 
heffen, hopend op een gezegend en voorspoedig nieuw jaar 2020.

Francis Van De Walle

Actie vluchtelingen
19 december 2019

In samenwerking met Madam Bakster (winkeltje op de hoek Brabantdampleintje 
rechtover onze kerk) en Relaas wordt op 19 december een vertelavond (onder meer 
in onze kerk) met het thema Vlucht georganiseerd. 
Verschillende mensen met een vluchtelingenachtergrond of die werkzaam zijn in 
kampen om hulp te verlenen, zullen er hun verhaal vertellen. Van grappig tot droe-
vig, alles passeert de revue. Maar vooral zijn het stuk voor stuk goudeerlijke verha-
len van mensen die ze echt beleefden. 
Op het pleintje wordt voorafgaand een maaltijd gegeven, net zoals de maaltijden die 
in Calais worden geserveerd. Achteraf maken we het gezellig met warme chocolade-
melk en een stukje taart. 
De opzet: geld inzamelen voor Humain VZW op een mooie avond waarop verbinding 
centraal staat. Tickets bestellen voor dit warme evenement kan vanaf de week van 
25 november.
Contactpersoon voor Gent-Brabantdam: Aletta Rambaut
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Boekbespreking

Geloof en wetenschap 
door Johan Temmerman

Dit nieuwste boek van Johan Temmerman kwam deze zomer reeds uit en wie 
weet hebben verschillenden onder u het al verslonden. Hieronder vindt u een 
korte omschrijving die ik letterlijk overneem van de de tekst van Uitgever Ga-
rant. Ondertussen zijn we alweer een paar maanden verder en is dit werk niet 
onopgemerkt gebleven, integendeel.  Op de juist afgelopen Boekenbeurs werd 
aan Johan Temmerman de Prijs voor het Beste Studieboek uitgereikt voor zijn 
boek, een prachtige onderscheiding voor Johan en wij willen hem daar van 
harte mee feliciteren. Vooral de leesbaarheid van het boek, waardoor het een 
ruimer publiek zal bereiken om deze zo complexe verhoudingen  te helpen ver-
duidelijken, heeft bijgedragen tot deze waardering. 

Omschrijving volgens de uitgever:  
De gelaagdheid van de verhouding tussen religie en wetenschap in de seculiere samenleving is com-
plex. Tussen geloven en weten loopt een lange liaison; verschillende paradigma’s en onderscheidin-
gen ontstonden in de loop der eeuwen. Dit boek geeft onder meer een overzicht van de verschillende 
standpunten en wijst op het epistemologisch en methodologisch instrumentarium dat nodig is om de 
dialoog constructief te kunnen voeren. 
De voornaamste ontwikkelingen en strekkingen komen aan bod, alsook inzichten uit de natuurlijke 
theologie en de cognitieve wetenschappen. Zowel vooraanstaande wetenschappers als filosofen die 
het maatschappelijke belang van de dialoog met religie ter harte nemen, komen aan het woord en 
geven hun visie op religie. 
Dit boek is een must voor iedereen die interesse heeft in religieconflicten binnen de hedendaagse mul-
ticulturele en geseculariseerde samenleving. De auteur wil de dijken breken die geloof en wetenschap 
strak van elkaar scheiden en die elke dialoog tot een dovemansgesprek herleiden.

Over de auteur:
Johan Temmerman is hoogleraar religiestudies aan de Faculteit voor Theologie en Religiestudie (FPTR) 
te Brussel, waar hij tevens decaan is. Zijn specialisatie ligt op het vlak van de godsdienstfilosofie en 
het evolutionair-antropologisch perspectief op religie.

Marijke Schaefer

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Woensdagavond 25.12.2019 voor het decembernummer
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respec-
teren 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
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Pastoraat
Wel en wee van de Brabantdamgemeente

Alles heeft zijn tijd en uur,
geboren worden en sterven, zaaien en maaien: 

alles heeft zijn tijd
(Vrij naar Prediker)

Als ik de afgelopen maand in mijn gedachten laat 
passeren dan is de titel van deze rubriek Wel en 
Wee nog nooit zo toepasselijk geweest als deze 
maand. Er zijn heel vreugdevolle dingen gebeurd 
in de wijde kring van onze gemeente, maar ook 
heel verdrietige. Zorgen worden zo goed als kan 
gedragen en gedeeld, verwachtingen worden ge-
koesterd. Hierna mijn bescheiden relaas van wat 
mij ter ore is gekomen.

Overlijden
Vorige maand meldde ik het overlijden van 
twee oud-voorgangers van onze gemeente, deze 
maand zijn het twee gekende personen uit onze 
Brabantdam gemeente die zijn heengegaan. Wij 
bieden beide families onze oprechte deelneming 
aan in deze tijd van rouw en afscheid nemen. 
Weet u gedragen door Gods Liefde die niemand 
loslaat.

Op 1 november is Francine Vanderhaegen-Bar-
voets overleden in de hoge leeftijd van 99 jaar. Zij 
kwam in onze gemeente samen met haar gelief-
de man Willy Vanderhaegen toen hij aangesteld 
werd als directeur van de Gaspard. Beiden waren 
zeer actieve leden in het koor de Eik en aanwezig 
op zowat alle samenkomsten van onze gemeen-
te. Francine was altijd de eerste om nieuwkomers 
in de kerk welkom te heten en hen op hun gemak 
te stellen. Zij had een hartverwarmende glimlach 
en stond haar man bij waar zij kon. Haar gezin 
was haar vreugde. Maar na het heengaan van 
Willy kreeg zij het gaandeweg moeilijker en ver-
huisde zij van hun gezellige, gastvrije huis aan de 
Ganzendries naar De Zonnebloem in Zwijnaarde. 
Ondanks alle zorgen van kinderen en kleinkinde-
ren werden de laatste jaren wel heel zwaar, om-
dat zij door haar doofheid geïsoleerd raakte. Vol 
dankbaarheid om al de liefde die zij tijdens haar 
leven zo ruimschoots uitdeelde aan allen die op 

haar weg kwamen, hebben de kinderen op 6 no-
vember in onze kerk afscheid van haar genomen. 
We hebben de liederen die haar zo dierbaar wa-
ren gezongen en teksten gelezen die voor haar 
belangrijk waren. Daarna werd zij op Korsele te 
rusten gelegd bij haar man in de schaduw van de 
grote treurbeuk die al sinds mensenheugenis de 
doden op dit unieke kerkhof beschermd.

Niet veel later op 3 november is Léon Martens 
overleden. Hij was misschien niet zo gekend bij 
onze leden, maar als echtgenoot van Geertruida 
(Truus) Martens-Bos heeft hij onze gemeente re-
gelmatig met raad en daad bijgestaan en konden 
wij zo nodig beroep doen op zijn rijke ervaring  als 
advocaat. Nu wordt die taak overgenomen door 
zijn zoon Dirk. Als 94-jarige was Léon nog steeds 
actief en kende hij heel wat van Gent en zijn his-
torie. Toch kwam zijn heengaan onverwacht en 
liet de familie verweesd achter. De titel Pater Fa-
milias was hem op het lijf geschreven en tijdens 
de afscheidsdienst in het kleine kerkje in Deurle, 
waar zij woonden, hebben de kinderen en klein-
kinderen dat ook heel persoonlijk verwoord. De 
woorden van Dietrich Bonhöffer brachten troost 
en het gezang 390 uit het oude liedboek met de 
woorden Ik weet, aan wie ik mijn vertrouwe, al 
wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bou-
we: hij feilt niet, die uw heil 
verwacht waren misschien 
verrassend in een katholieke 
kerk, maar zeer zinvol voor 
ons protestanten. 

Wij zijn u nabij in onze ge-
dachten en gebeden nu u elk 
op uw eigen wijze de draad 
van het leven weer op moet 
pakken en inhoud geven.
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Pastoraat
Ziekte en zorgen
Kinderen maken zich zorgen om hun ouders, ou-
ders piekeren over hun kinderen en kleinkinde-
ren wanneer ziekte, eventuele operaties en an-
dere zorgen zich aankondigen. Wij kunnen alleen 
maar meeleven en luisteren en hier en daar ook 
proberen persoonlijk iemand bij te staan waar 
dit zich aandient. Gebed is daar ook een goede 

helper bij, bidden werkt louterend naar beide 
kanten. 

Huguette Spatz is inmiddels alweer enkele we-
ken terug thuis. De heup is prima hersteld, maar 
Huguette voelt zich nog zwak en onzeker, bang 
om weer opnieuw te vallen. De afhankelijkheid 
van de hulp van anderen weegt zwaar, gelukkig 

zijn er goede vriendinnen die zich zo goed 
en zo kwaad als het gaat om haar bekom-
meren, toch gaan de dagen en nachten 
maar langzaam voorbij. Bezoek blijft zeer 
welkom.

Cees van Leeuwen is alweer  enige tijd 
thuis en leidt zijn troepen om mens en dier 
op de Buckwalhoeve te verzorgen. Con-
trole in het UZ wees uit dat een operatie 
niet nodig is, maar goede opvolging en re-
gelmatige testen blijven noodzakelijk. Wij 
wensen je veel wijsheid toe om de beslis-
singen te nemen waarvoor je staat samen 
met Marleen, want zeggen dat het beter 
is om het wat rustiger aan te doen is niet 
altijd zo eenvoudig om uit te voeren.

Lorraine en Pierre Liagre zijn genoodzaakt 
om zich opnieuw aan te passen aan de 
mogelijkheden die hen nog geboden wor-
den. Lorraine raakt steeds meer geïsoleerd 
door haar slechte zicht en gehoor en wordt 
daardoor ook steeds afhankelijker van 
hulp, hulp die Pierre door zijn leeftijd en 
eigen gezondheidstoestand steeds minder 
kan bieden. Zij zijn zo dankbaar dat Sabi-
ne, Rudy en Wido en alle anderen van de 
familie hen met liefde en kennis van zaken 
bijstaan. Hun Gods vertrouwen en het ge-
bed is hen tot grote steun, vertrouwde Lor-
raine me laatst toe.

Zo denken we ook aan Simonne Vereec-
ken, Lucie Cornel en al diegenen die liever 
niet genoemd worden, maar wel hun zor-
gen torsen. Het aftellen naar de terugkeer 
van het Licht en het lengen der dagen is, 
als u deze kerkbrief leest, weer begonnen, 
Advent brengt ons Hoop en Warmte nu 
het juist zo donker is.
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Pastoraat
Werken aan de toekomst
Dat doet onze jeugd, want het is weer zover, 
de eerste examens van het studiejaar kondigen 
zich aan, de roosters zijn verdeeld en de bloktijd 
begint. Een eerste test ook voor jullie zelf om te 
zien of de stof voldoende beheerst wordt. Ver-
der bouwen dus aan het fundament van jullie en 
onze toekomst. Veel noeste ijver en doorzetting 
dan is er in vertrouwen altijd meer mogelijk dan 
je denkt.

Felicitaties
Allereerst natuurlijk voor onze nieuwe tachtiger. 
We hebben het mogen vieren de laatste zondag 
van november, waarvoor veel dank Arnold de 
Jonge. Veel dank ook omdat we nog altijd beroep 
op je kunnen doen, want dan staan we nooit voor 
een gesloten deur. Houd het alstjeblieft nog een 
tijdje vol, want opvolging zien we tot onze spijt 
nog niet toestromen en je kennis over alles be-
treffende de gemeente en ver daar buiten is van 
groot belang voor ons protestants erfgoed en 
daarnaast is het gewoon heerlijk om van je dro-
ge humor te kunnen genieten. Gods Zegen op je 
verdere levenspad en nog menige goede jaren..

Elders in dit nummer las u al over het nieuwe 
boek van de hand van onze oudvoorganger en nu 
decaan aan de Theologische Faculteit in Brussel,  
Johan Temmerman. Ook in deze rubriek zijn feli-
citaties op hun plaats met de uitgave van je boek 
en met de eervolle Prijs voor het Beste Studie-
boek van 2019, die je mocht ontvangen tijdens 
de Boekenbeurs. Wij zijn trots en heel dankbaar 
dat jij als voorganger en herder onze gemeente  
10 jaar lang hebt gediend. Met dit werk bereik 
je hopelijk veel mensen die op zoek zijn en zich 
vragen stellen en kun je hen wellicht openingen 
bieden om hun visie te bepalen of bij te sturen.

Laten we ook Joris Van Belle en zijn team niet 
vergeten! Zij streden fair en volhardend op 1 no-
vember op het zaalvoetbal toernooi in Antwer-
pen en brachten de Beker van de Overwinning 
mee naar Gent. Een geweldige prestatie en wij 
zijn heel fier dat we die Beker voor een jaartje  
in onze gemeente mogen bewaren. Ook de spor-

tieve prestaties van onze dominee met zijn col-
lega’s viel in de kijker. Dit zijn mannen met vele 
talenten.

En last but not least feliciteren we welgemeend 
en van harte ook namens onze gemeente Bea 
Smetryns-Baetens. Zij werd op de laatste Syno-
devergadering heel terecht in de figuurlijke bloe-
metjes gezet door onze huidige Synodevoorzitter 
Steven Fuite met haar loopbaan van 40 jaar als  
vaste medewerker op het Synodebureau. Hoe-
veel nieuwe voorzitters heb jij wegwijs gemaakt 
in alles wat erbij komt kijken om de complexe 
taak als leider van de Synode te volbrengen?  
Een lang applaus was het bewijs dat alle aanwe-
zigen op vergadering je inspanningen bijzonder 
waarderen. Hoe zou alles gegaan zijn als jij op de 
achtergrond samen met de andere medewerkers 
niet paraat stond voor de goede gang van zaken? 
Wij zijn bijzonder trots en dankbaar voor de goe-
de raad en daad waarmee jij ook onze gemeente 
bijstaat. We weten het,  je staat niet graag in het 
voetlicht, maar je verdient het wel. Bedankt.

De kerstperiode is aangebroken en wij wensen u 
toe dat u, door de glitter en de glamour die in 
deze periode over ons heen zal komen,  de hoop-
volle boodschap van de Adventstijd  en de komst 
van onze Heiland zal kunnen terug vinden: 

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
Een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

Marijke Schaefer



20 | 

Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogàny

Het licht voor de wereld 
“Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht 
dat leven geeft.” (Joh 8, 12) 

1 december is dit jaar niet alleen de eerste dag 
van de laatste maand in 2019, maar ook de start 
dag van een adventsperiode, de eerste advents-
zondag. 

In deze periode van het jaar ervaren we sterk de 
afname van het licht en leven we toe naar de dag 
wanneer de dagen langer en de nachten weer 
korter worden. Samen met miljoenen mensen 
op deze aarde bidden we: Geef licht! 

Advent is in onze traditie niet alleen een tijd van 
verwachten, maar ook een tijd van voorberei-
ding, de adventstijd wil ons richten op de nog 
te verwachten komst van Christus: Zijn weder-
komst.

Hoewel we het vieren van advent niet terug kun-
nen vinden in de Bijbel is het toch een heel oude 
christelijke traditie die ook in onze kerkgemeen-
schap graag gevierd wordt. Het onmisbare… van 
de adventsperiode is de adventskrans met vier 
kaarsen, een beeldende uitdrukking van hoop en 
verwachting. Elke adventszondag wordt telkens 
een nieuwe kaars aangestoken. Het symboliseert 
de toename van het licht en het groeien van 

hoop naar de komst van de verwachte Messias 
die “het licht in ons hart heeft doen schijnen” (2 
Kor 4, 6) 

Er zijn krachten die in deze periode voor Kerst al-
les doen om de daden van God te minimaliseren 
en aandacht op menselijke weldaden te richten. 
Als volgelingen van degene die “het licht vormt 
en het donker schept, die vrede maakt en onheil 
schept” (Jes. 45, 7) proberen we ons in deze ad-
vent niet alleen op onze eigen daden maar ook 
op Zijn daden te concentreren die “gekomen is 
om te zoeken en te redden wat verloren was.” 
(Luc 19, 10) want wij verkondigen niet onszelf, 
wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en 
dat wij omwille van hem uw dienaren zijn” (2 Kor 
4, 5)                                                                        

God heeft een stralend licht aangestoken voor al 
degenen die in het donker en de schaduw van 
de dood leefden. “Het ware licht, dat ieder mens 
verlicht en naar de wereld kwam” (Joh 1, 9) zal 
ons de weg wijzen naar vrede. Naar die vrede 
waarover de engelen in de woestijn van Beth-
lehem zongen. 

Advent is de voorkamer van Kerst en dit jaar wil 
het aan ons vertellen dat in het licht leven mo-
gelijk is, dus daarom kunnen we vol vertrouwen 
uitkijken naar de komst van Jezus die ooit zei: “Ik 
ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt 
nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat 
leven geeft” (Joh 8, 12)
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Waar en wat in onze stad

Waar en wat in onze stad
Bent u op zoek geweest naar de plaquette die ik als zoekopdracht vorige maand doorstuurde? Op 
zoek in de stad of via Google en consorten, alles is goed, alles mag. 

Ook deze keer kreeg ik goede oplossingen en de koplopers zijn dezelfden als vorige keer. Met als 
snelle sprinter Arnold de Jonge, die het juiste adres al gaf voor de inkt van het novembernummer 
helemaal droog was: Peperstraat 11 in hartje Gent. Het is de verbinding tussen de Burgstraat en 
de Hoogstraat. Ik heb geen bewijs natuurlijk dat je er geweest bent, Arnold, maar ik geloof je op je 
woord. Volgende keer misschien eens een selfie maken?
Iets later maar met heel veel informatie kreeg ik het resultaat van het grondige onderzoek binnen van 
Louise Hanappe, de straat en huisnummer ook juist, maar daarnaast nog heel veel weetjes over Hip-
poliet (goede vriend overigens van Karel Miry van de concertzaal in het conservatorium). Hippoliet 
studeerde geneeskunde in Leuven en kwam daarna naar Gent, waar hij zich vestigde als dokter in de 
Venusziekten, waar zou dat een euphemisme voor zijn? Hij hield van toneel, richtte een toneelgroep 
op en schreef talloze blijspelen en andere stukken, die hij ook regisseerde. In 1845 schreef hij de tekst 
van de Vlaamse Leeuw en vriend Karel schreef er de muziek bij.
Verder in de stad aan de Vlaamse Kaai nr. 90 en 91 staan 2 prachtige Huizen Villa H. Van Pene en Villa 
Karel Miry. Nu gelegen aan een druk deel van de kleine ring, toen vast heel rustig met zicht op de 
Schelde.
Hippoliet leefde van 1 januari 1811 tot 19 februari 1864 en hij ligt begraven op de Zuiderbegraaf-
plaats in Gent. Wie bezorgt mij daar een foto van?

Tot de volgende opdracht die ik jullie in januari 2020 hoop te bezorgen.
Marijke Schaefer
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Activiteitenkalender

Woensdag  04 dec. tot feb. 2020 Tentoonstelling Lidy De Brouwer
Zaterdag 07 december 10:00 Netwerkdag Woning gezocht, buren gevonden
Woensdag 11 december 19:00  Kerkenraadsvergadering bij Bea Baetens
    19:45 Bach & Bijbel (St. Baafshuis Gent)
Zondag  15 december 15:00 Gent zingt Kerst (St. Niklaaskerk Gent)
Maandag 16 december 15:00 Seniorenkerstfeest (PCC)
Donderdag 19 december 14:00 Kerstmusical (Gaspard de Coligny-school)
    19:00 idem
  19 december  Actie vluchtlingen (kerkgebouw en kerkpleintje)
Zondag 05 januari 2020 11:30 Nieuwjaarsreceptie na de kerkdienst
Zondag 12 januari 2020 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zondag 19 januari 2020 10:30 Theatermonoloog (Zaal Sint Salvatorstraat 30,Gent)
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Dienstenrooster
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
 
Zondag, 8 december                                                                                      2de Advent
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Arnold De Jonge
Koffiedienst   Pascal en Ingrid D'hont
 
Zondag, 15 december                                                                                                                   3de Advent
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 
Zondag, 22 december                                                                                                                  4de Advent
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Tihamér en Wilma Buzogàny
 
Zondag, 25 december                                                                                                                              Kerst
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Gaspard de Coligny-school
Organist(e)   Arina Tsytlianok en Patrick Beuckels
Koffiedienst   Janny Geluk / Rita Martens
 
Zondag, 29 december                                                                                                                                             
Voorganger   Daniël Van Steenkiste
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Marijke Schaefer / Micheline Morel 
 
Zondag, 5 januari                                                                                                   Nieuwjaarsreceptie 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arnold De Jonge
Koffiedienst   Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
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Bijbelleesrooster 2019
Dit jaar is het precies een halve eeuw geleden dat het Lectionarium 
’69 uitkwam, waarop inmiddels de meeste kerkelijke leesroosters 
zijn gebaseerd: een oecumenische mijlpaal.

 December 2019  
   
zo 1 Micha 2: 1 - 5  Expansiedrift
ma 2 Micha 2: 6 - 11  Wil je de waarheid horen?
di 3 Micha 2: 12 - 3: 4 Lijden door leiders
wo 4 Micha 3: 5 - 12  Valse profeten zorgen voor valse gerustheid
do 5 Filippenzen 1 - 11 Verlangen
vr 6 Filippenzen 1: 12 - 26 Doelgericht
za 7 Psalm 80  Gebed om terugkeer
zo 8 Micha 4: 1 - 8  Verenigde naties
ma 9 Micha 4: 9 - 14  Verloskunde
di 10 Micha 5: 1 - 5  Zicht op Bethlehem
wo 11 Micha 5: 6 - 14  Hoe komt er vrede op aarde?
do 12 Filippenzen 1: 27 - 2: 11 Eenheidsstreven
vr 13 Filippenzen 2: 12 - 18 Inspanning
za 14 Filippenzen 2: 19 - 30 Meeleven
zo 15 Psalm 146  Bijstand
ma 16 Micha 6: 1 - 8  Moet de HEER zijn oudste kind geven voor 
     wat wij hebben misdaan?
di 17 Micha 6: 9 -16  Teleurstellende resultaten
wo 18 Filippenzen 3: 1 - 11 Wat is waardevol?
do 19 Filippenzen 3: 12 - 21 Op weg naar de finish
vr 20 Filippenzen 4: 1 - 9 Vreugde
za 21 Filippenzen 4: 10 - 23 Voldaan
zo 22 Micha 7: 1 - 7  Het recht van de sterkste
ma 23 Micha 7: 8 - 13  Het recht van de zwakke
di 24 Micha 7: 14 - 20  Genade!
wo 25 Matteüs 1: 18 - 25  God met ons!
do 26 Hosea 11: 1 - 11  Er is hoop!
vr 27 Hosea 12: 1 - 7  Worsteling
za 28 Hosea 12: 8 - 15  Diep gevallen
zo 29 Hosea 13: 1 - 11  Geen andere goden
ma 30 Hosea 13: 12 - 14: 1 Dom kind
di 31 Hosea 14: 2 - 10  Uiteindelijk komt het goed

 Januari 2020

wo 01 Jesaja 55:1-13  Gratis, maar niet voor niets
do 02 Jesaja 56:1-8  Gods belofte voor iedereen
vr 03 Matteüs 1:1-17  Drie keer veertien
za 04 Matteüs 1:18-25  Blijde verwachting?
zo 05 Matteüs 2:1-12  Volg de ster van Betlehem


