bpost

Kerkbrief

PB–PP | B-3/5030
BELGIE(N) - BELGIQUE

januari 2020
Nr. 01

Recht

doen,

Trouw betrachten en
Nederig

		

de weg gaan
van je

God

www.protestantsekerk-gentcentrum.be

VPKB-gemeente
Gent-Centrum
maandblad (11x per jaar)
jaargang 2019
Afzendadres &
verantwoordelijke
uitgever:
J. A. De Jonge,
Patijntjestraat 214
9000 Gent
P209671
AFGIFTEKANTOOR:
Gentbrugge
Brusselsesteenweg 501

1|

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum
Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)
Predikant:
		

Ds. Tihamer Buzogany 			
Groenestaakstraat 56 - 9030 Mariakerke

09/278.73.09 of 0499/74.81.71
tihamer.buzogany@telenet.be

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :
Ouderlingen:
Mevr. Aletta Rambaut 		
09/233.67.16
		
Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne
09/282.50.81
		
Dhr. Francis Van de Walle		
09/281.05.18
		
Diakenen:
Mevr. Rita Martens (voorzitter)
09/362.83.38
		
Mevr. Micheline Morel
09/224.21.26
		Mevr. Bea Baetens		09/369.99.13
Kinderkerk:

Mevr. Martine De Jonge 		

09/222.59.79

aletta.rambaut@telenet.be
marijke.kruyne@gmail.com
fjvdwalle@gmail.com
rita.martens@telenet.be
mmorel26@yahoo.com
bea.baetens@telenet.be
mar10.dejonge@telenet.be

Organisten:
a) Dhr. Arnold De Jonge		
09/221.53.77
arnold.de.jonge@telenet.be
		b) Mevr. Aletta Rambaut 		
09/233.67.16
aletta.rambaut@telenet.be
		c) Dhr. Jacobus Van Heest 		
09/430.20.32
hillechiena-jacobusd@telenet.be
		d) Mevr. Arina Tsytlianok				arina_tsy@yahoo.com
		
Logistiek medewerker: Dhr. Philippe Adams
09/233.67.16
philippe.adams@telenet.be
						
0478/75.44.23
Kerkadres :
Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent
Kerkdiensten : Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98
Redactieraad van de kerkbrief :
mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: 		 kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: 			
Dhr. Arnold De Jonge
Website: 			

Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk		
				
Voor de Vlaamse Olijfberg
				

IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1
ten name van VPKB Gent-Centrum
IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22
ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Predikant
		
Kerkadres
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Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be
Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Van de kerkenraad
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Wij kijken terug op een mooi Seniorenkerstfeest en de
kerstviering was een fijne muzikale dienst waarvoor dank.
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Op de kerkenraad werden heel wat data vastgelegd want
alle activiteiten zoals Bijbel aan Huis, Avondcontact…
starten weer op.
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Op zondag 2 februari hebben we de eerste lunchzondag
van 2020. In de namiddag beluisteren we in onze kerk de
monoloog door de actrice Stefanie Moens. Voor meer details zie verder in dit nummer.
Onze zustergemeente uit Brugge komt op zondag 22
maart naar ons toe. We bereiden een boeiende dag
voor… Meer nieuws in het volgend nummer van de Kerkbrief.
Wat ook al in je agenda kan, is de volgende gemeentevergadering op zondag 19 april na de dienst.
Dank aan ieder voor het voorbije jaar, voor jouw aanwezigheid, jouw medewerking en ik eindig met een tekst
van Willem Vermandere om het nieuwe jaar in te zetten.
Als ge maar gezond moogt zijn
Als ge maar met passie bezig moogt zijn
Als ge maar ontdekt waarvoor ge geboren zijt
Als ge uwe medemens maar een duwke in de rug geeft
Als ge maar een beetje chance moogt hebben
Als ge ook maar een beetje met uw handen
Moogt werken en al uw verbeelding
Moogt botvieren
Ja, dan zal ’t wel lukken.
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Terugblik
Kerstlunch vzw De Helpende Hand
14 december 2019

Dit was de hoofdtafel op zaterdag 14 december tijdens
de Kerstlunch voor de buddyvrienden van de vzw De Helpende Hand, vriendelijk aangeboden door de Brabantdamkerk. Een heerlijke maaltijd met kerstkip, met heel
veel dank aan huiskok Philippe Adams en hulpkok Pol
Bervoets.
Ook heel veel dank aan Micheline Morel en ds. Tihamér
en Wilma Buzogàny voor een helpende hand aan De Helpende Hand.
Francis Van De Walle

Seniorenkerstfeest
16 december 2019

Klassieke quizvraag: wie hoort niet thuis in het
volgende rijtje?
Op maandagnamiddag 16 december had het
jaarlijks Kerstfeest voor de senioren plaats in het
PCC. Telling door een bevoegd persoon wijst aan
dat 32 senioren aan de oproep hebben gevolg
gegeven. In dat getal is teenager Jasper Adams
(de zoon van Aletta en Philippe Adams) misschien niet opgenomen, maar zijn nuttig werk
achter de schermen wordt zeer op prijs gesteld.
We wensen hem toe dat hij er over 60 - 70 jaar
nog zal kunnen bij zijn.
Welkom aan de groep senioren die van jaar tot
jaar kleiner wordt. Zoals telkenjare ontmoeten
wij enkele niet-Brabantdammers die al wekenlang reikhalzend uitzien naar ons samenzijn.
Welkom ook aan hen!
Na het inleidend kwartiertje met de onderlinge
begroetingen en een eerste kopje koffie of thee,
wordt de liturgie ter hand genomen. Het als
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steeds door onze predikant zeer verzorgde document leidt ons langs vertrouwde advents- en
kerstliederen (begeleid aan de piano door Ko van
Heest) naar het openingsgebed (dominee Tihamér), een toepasselijk gedicht (Rita Martens) en
de lezing (Janny Geluk) van het kerstevangelie uit
Lucas 2.
Zo komen we bij het eerste hoogtepunt: het stilaan traditioneel geworden Kerstverhaal, meesterlijk uit de duim gezogen door Tihamér. Wat
kan mooier zijn dan de (beslist niet echt gebeurde) vriê wijze historie van Angelina en Gabriël
op de Korenmarkt? Wie niet bij de toehoorders
zat, weet niet wat hij/zij heeft gemist. De volksvrouw Angelina met de nogal verwarde geest en
onoverzichtelijke handtas mag voor het eerst
meezingen in het massakoor dat op het groot
podium van de Capitole het Gloria in Excelsis zal
uitvoeren; ze krijgt zelfs een solorolletje! Jammer
genoeg is ze haar partituur kwijtgespeeld en wat
nu? – Maar geen nood: een ander koorlid, Ga-

Terugblik
briël (nen Ollander met de bijhorende gebreken)
ontmoet haar op de Korenmarkt en zal haar de
nodige morele steun verlenen. (Later krijg je de
indruk dat dit wel eens de engel Gabriël zou kunnen zijn). Eind goed, al goed: de uitvoering verloopt rimpelloos en is een overweldigend succes.
En dan volgt het tweede hoogtepunt: het gezamenlijk etentje in de vorm van belegde broodjes
en allerlei ongezonde zoetigheden. Het slotgebed en het Stille Nacht zijn absoluut geen sein
voor een overhaaste aftocht, Egypte kan nog wel
even wachten.

Bij het opmaken van dit verslag maak ik mij de
bedenking: wat is dit voor een vreemd stel personen? Een jongeman die zijn tijd vele tientallen
jaren vooruit is? Enkele mensen die er eigenlijk
niet bij horen, maar er gelukkig toch bij zijn? Een
verteller die de vloer aanveegt met zijn personages? Een omhoog gevallen Engel-ina? Een aangespoelde niet-geïntegreerde gastarbeider? Is er
voor elk van hen een plaats in de stal? Gelukkig
wel! Goddank.
(En wat denkt u van de eigenzinnige verslaggever?)
Arnold De Jonge

Zeg het met bloemen…
Iedere zondag worden er bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden. Vorige maand waren de bloemen bestemd voor:
op 01 december:
Gwenda Stevens ter bemoediging
op 08 december:
Jacques de Schipper als dank voor de
			adventskrans
op 15 december:
Renée Hugaerts ter bemoediging
op 22 december:
Bea Baetens ter bemoediging
op 25 december:
mevrouw Bakster voor haar inzet voor 		
			
de avond met getuigenissen van
			vluchtelingen
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Terugblik
Sfeerbeelden van de Kerstdienst
25 december 2019
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Terugblik
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Terugblik

De adventskrans, creatie van Jacques de Schipper
met artistieke toets van Erika Görzel

En ondertussen waren
er vlijtige handen aan
het werk om kerststukjes te maken onder de
kundige leiding van
Martine De Jonge
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Arina Tsytlianok en Patrick Beuckels luisterden de
kerkdienst op o.a. met een zelfgecomponeerd
muziekstuk over de herfst van Arina

Graag uw aandacht
Bedankingsbrief
Beste lieve mensen,
Wij willen jullie allen hartelijk bedanken voor de
vele kaarten en brieven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze lieve man en vader en
grootvader.
Het heeft ons bijzonder getroffen en goed gedaan
zoveel mooie teksten en brieven te mogen lezen in tijd van zorg. Dat geeft
moed en kracht, dat je voelt dat zoveel mensen in gedachte bij je zijn van
dichtbij of van ver weg.
Gent heeft altijd een bijzondere plaats gehad in ons leven en in ons hart.
Harmen was jullie goed genegen en sprak van fijne mensen, mensen die je
begrijpen, zei hij altijd. De Kerkbrief bracht het wel en wee van de gemeente. Die lazen we dan ook van voren naar achteren en dan spraken we weer
over de tijd van toen, aangenaam met wel een beetje heimwee.
Nu alleen verder het is stil in huis en de stoel is leeg. Daar moet je erg aan
wennen.
Harmen verlangde naar rust. Het lichaam liet het helemaal afweten, er was
geen energie meer over, je kan niets anders doen dan het accepteren, hoe
moeilijk het ook is, maar de grote troost is er, dat je weet dat die Eeuwige
rust hem van harte gegund is.
Daar vloeit uit voort dat je zelf ook rust vindt, dat is een Genade van God die
je mag aanvaarden. De Heere zij onze troost.
Wij willen ook nog bedanken dat er een delegatie van uit de gemeente Brabantdam aanwezig was bij de begrafenisplechtigheid. Dat hebben we zeer
op prijs gesteld, al de kilometers gereden met veel dank.
Mij kwam nog ter ore dat Harmen ook nog gedacht werd in de dienst van
24 november de dodenherdenking. Jammer dat de kinderen niet aanwezig
konden zijn, maar een heel fijngevoelig gebaar, dank jullie wel.
Bij deze wensen wij jullie een voorspoedig nieuw jaar.
Met vriendelijke groeten vanuit Kollum, Friesland,
Hilda Geurs en kinderen
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Graag uw aandacht
Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen
Het jaar 2019 was voor het district Oost- en West-Vlaanderen een jaar met veel veranderingen en zowel hoogtepunten
als dieptepunten.
In Brugge en Ieper werd een nieuwe predikant ingezegend
en bevestigd, in beide gevallen een jonge gedoctoreerde
dame. Daardoor zijn beide gemeenten nu begonnen aan
een nieuw elan, met een veelheid aan activiteiten.
Voor Ronse, Kortrijk en Knokke is het momenteel nog afwachten hoe de openstaande vacature zal worden ingevuld,
maar er zijn overal gesprekken en contacten, waar de respectievelijke consulenten het druk mee hebben. Een nieuw
element is dat er op diverse plaatsen vormen van regionale samenwerking zijn ontstaan waardoor
kleinere gemeenten elkaar steunen en bemoedigen. Ons district vervult daarin binnen de nationale
denkgroep Eigentijds Kerkzijn momenteel een pioniersrol. Trouwens, wij waren ook de eersten om
zowel in Aalst als in Oostende een pionier aan te stellen en zo een uitdovende gemeente een nieuwe
adem te geven.
Het trieste dieptepunt volgde pas in december, toen in overleg met beide bestuursraden besloten
werd, dat op het einde van 2019 zowel in Wevelgem als in Geraardsbergen de gemeente zal ophouden te bestaan. Dankbaar voor wat geweest is, zullen de meest nabij gelegen gemeenten nu de
pastorale zorg voor de enkele overgeblevenen overnemen.
Zowel in het districtsbestuur als in de districtsvergadering mogen wij ons verheugen in een goede
sfeer en samenwerking. Vol moed zien wij dan ook uit naar 2020, een jaar waarin nog veel te gebeuren staat.
Rudy Liagre, districtssecretaris

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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Vooruitblik
Studeren in de kerk

6 - 31 januari 2020

De kerkenraad besloot, ons kerkgebouw van
6 tot 31 januari 2020 opnieuw open te stellen
voor studenten die tijdens de blokperiode rust
en stilte zoeken om zich goed te kunnen voorbereiden op hun examens.
Ons adres werd opgenomen op de officiële
website van bloklocaties in de Stad Gent en de
dienst Erediensten van de Stad is op de hoogte.
Ook met dit initiatief willen wij als gemeente
iets doen met maatschappelijke meerwaarde.
Het is immers niet onze rol om ons af te sluiten,
maar integendeel te trachten als protestanten
iets te betekenen voor de samenleving.
Een woord van dank gaat naar de personen die
zich als vrijwilliger opgegeven hebben om elkaar af te lossen voor het toezicht in het kerkgebouw tijdens deze blokperiode.
De papieren flyer werd her en der verspreid,
maar ook digitaal dank zij de zeer gewaardeerde hulp van Camille Schaefer.
Bea Baetens

Feestelijke installatiedienst

Zondag 12 januari om 15:00

De kerkenraad van de VPKB-gemeente Anderlecht en consulent ds.
Douwe Boelens nodigen u van harte uit voor de feestelijke installatiedienst van dhr. Bram Meertens op zondag 12 januari 2020 om 15:00
uur, in de Bethlehemkerk te Anderlecht.
Dhr. Bram Meertens zal in dienst treden als student-opdrachthouder.

Anderlecht

Na de dienst volgt een receptie.
Gelieve uw deelname aan deze dienst te bevestigen op
volgend adres:
secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com
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Vooruitblik
Bidweek voor de Eenheid van de Kerk
19 tot 26 januari

De derde week van januari is traditiegetrouw gereserveerd voor de oecumenische gedachte en komen christenen van alle gezindte bijeen om elkaar te ontmoeten, samen te zingen de Schriften te lezen en te bidden, een initiatief dat over
vele grenzen heengaat. Te weten dat op vele plaatsen in de wereld naar dezelfde
boodschap wordt geluisterd, verbindt ons met elkaar.
Dit jaar heeft een werkgroep uit Malta de teksten voor de Gebedsdienst uitgewerkt rond een zeer actueel thema. De inspiratie die wij aangereikt krijgen, vinden wij terug in de reis die Paulus maakte op weg naar Rome en waarbij zijn schip
uiteindelijk na een angstwekkende storm strandde op de kusten van Malta in het
jaar 60. De schipbreukelingen werden ontvangen en bijgestaan door de eilandbewoners en zij vermelden over die ontvangst vol dankbaarheid en opluchting:
		ZIJ WAREN BUITENGEWOON VRIENDELIJK VOOR ONS.
Hoe actueel is dit niet heden ten dage en hoe is het met onze houding gesteld?
De Gebedsdienst voor de Eenheid zal plaatsvinden op zondag 19 januari om 17:00
in de Sint-Pieterskerk te Gent. Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar na te
praten bij een glas van de vriendschap onder de koepel van de kerk, zoals ook wij
na onze diensten nog samen blijven voor ontmoeting.
Wie zich wil inzetten voor dit initiatief kan zich opgeven, want er worden vrijwilligers gezocht.
Van harte welkom namens het Interkerkelijke Beraad (IKB).
Marijke Schaefer

Bijbel aan huis
22 en 24 januari

In het Nieuwe jaar gaan we opnieuw met de Bijbelstudies starten. Niet alleen in
het PCC maar ook in De Pinte bij Ann en Francis Van De Walle. Het startuur van
deze fantastische samenkomsten verandert in de maand januari niet.
We heten elkaar welkom op woensdag 22 januari om 14:30 in het PCC en op vrijdag 24 januari om 19:30 bij onze Francis.
Themavoorstellen zijn tot en met 15 januari 2020 nog welkom.
Ook in 2020 zal ik van harte bedanken als u mij uw eventuele afwezigheid per
e-mail meldt of door mij te bellen. Gezien dat ik vaak buitenshuis ben liefst op
mijn GSM: 0499/74.81.71.
Ds. Tihamér Buzogàny
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Vooruitblik
Avondcontact

Samen met het boek Tobit en de Wijsheid van Jezus Sirach behoort Judit tot de zogenaamde deuterocanonieke of apocriefe geschriften, teksten die enkel bewaard
Judit in woord en beeld
zijn in de Griekse vertaling van de Bijbel, de zogenaamde Septuagint.
Het is een spectaculair verhaal, een beetje vergelijkbaar met dat van Ester. Ook Donderdag 23 januari om 19:30
hier wordt het Joodse volk gered door een vrouw, een vrouw die er niet voor temet Mieke Felix
rugdeinst de vijandelijke legeraanvoerder eigenhandig te vermoorden.
Het is vooral de kunst die Judit beroemd heeft gemaakt. Ze komt voor in het werk
van Cranach, Michelangelo, Caravaggio, Gustav Klimt en vele anderen, vaak terwijl ze haar gruwelijke opdracht volbrengt. En het is opvallend dat vrouwelijke
kunstenaars zoals Artemisia Gentileschi haar een hoofdrol geven in hun œuvre.
Mieke Felix studeerde kunstgeschiedenis aan de UGent, theologie en religiewetenschappen aan de KU Leuven. Ze is gefascineerd door Bijbelse (en andere) verhalen
en door de vele manieren waarop je die kan vertellen.

Op zondag 2 februari is er een gezamenlijke kerkdienst gepland van de Brabantdam-kerkgemeente samen met de kerkgemeente Presbyterian Church of Cameroon - Gent (PCC-Gent).
Ds. Buzogány Tihamér zal daarbij voorgaan in de eredienst.
Diezelfde zondagnamiddag zal het kerkgebouw namelijk niet beschikbaar zijn
voor de gebruikelijke aparte kerkdienst van PCC-Gent aangezien er een toneelvoorstelling is ten voordele van de vzw De Helpende Hand De uitvinding van tevredenheid (zie verder).

Gezamenlijke kerkdienst
met de PCC-Gent

Zondag 2 februari om 10:00

.....................................................................................................................................
Lekker samen eten in het Protestants Cultureel Centrum (PCC) en dit klaargemaakt door onze huiskok Philippe Adams.
Prijs is 8 euro, te betalen door inschrijving aan Rita Martens.
Het wordt opnieuw een gezellige dag.

Lunchzondag

Zondag 2 februari om 12:00

.....................................................................................................................................
De uitvinding van tevredenheid,
gebracht door Stefanie Moens in een toneelbewerking door Thomas De Wit van
het gelijknamige nieuwste boek van Lieven De Pril.
Dit is een aangrijpend, herkenbaar en boeiend verhaal over afscheid nemen. Dit
verhaal gaat over de zin van het leven. Het geeft inspiratie om tevreden en zinvol
te leven, en roept op tot inzet. Meerdere onderwerpen komen ten tonele: goed
en kwaad, afscheid nemen… loslaten… sterven, religie en rituelen, zinvol en tevreden leven, meditatie en gebed, inzet en verbondenheid.
Wanneer ?
Waar ?		
		
Toegangsprijs?

Toneelvoorstelling
zondag 2 februari om 15:00
Brabantdamkerk

2 februari 2020, deuren 14u45, aanvang 15u. Duur ca. 1 ¼ uur.
In de Protestantse kerk in Gent-Centrum, op de hoek van de
Brabantdam en de Sint-Kristoffelstraat.
10 Euro (2 Euro kansentarief) – bij de inkom cash te betalen.
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Vooruitblik
Data om te noteren
Het nieuwe jaar is pas begonnen en een aantal nieuwe activiteiten staan al op de
agenda van onze kerkgemeenschap.
•
•
•
•
•

Gebedsdienst voor eenheid van de christenen op 19 januari 2020 in de Sint-Pieterskerk,
Gent om 17:00
Lunchzondag en Theatermonoloog De uitvinding van de tevredenheid (2 februari 2020
door Stefanie Moens om 15:00)
Wereldgebedsdag op vrijdag 6 maart om 20:00 in de Evangelische gemeente De Bron
(Zwijnaarde)
VPKB Brugge komt naar VPKB Gent-Brabantdam op 22 maart 2020
Avondmaalsdiensten in 2020: 12 januari, 15 maart, 17 mei, 5 juli, 6 september en
15 november.
Ds. Tihamér Buzogàny

Hartelijk gefeliciteerd jarigen!
09 januari:
12 januari:
18 januari:
19 januari:
21 januari:
25 januari:
26 januari:
02 februari:
04 februari:

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Janine Larno
Elke Van Malcot
Marleen Vandevijvere
Camille Van den Boer
Ina Beye (Jacomina)
Sara Blommaert
Cees Van Leeuwen
Bea Baetens
Josine Nathon

Vrijdagavond 24.01.2020 voor het februarinummer
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
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Vacature
Uitvoerend secretaris (m/v)
(Voltijds, onbepaalde duur)

De vzw Protestantse Solidariteit (vzw) heeft een openstaande vacature voor de functie van uitvoerend secretaris (m/v).
Sinds 1977 engageert Protestantse Solidariteit zich om samen met de meest kwetsbare gemeenschappen er naar te streven hen hun waardigheid terug te geven. We zijn een christelijke organisatie,
die ondersteuning biedt bij humanitaire rampen en verschillende ontwikkelingsprojecten.
MISSIE
Het beheer en de coördinatie verzekeren van de vzw in samenwerking met de vrijwilligers.
Taken
situeren zich op vlak van administratie, communicatie, fondsenwerving, vrijwilligers, financiën en
projecten.
.
Vertegenwoordiging op nationaal en internationaal niveau (networking)
.
De link met de VPKB en Coördinatie Kerk & Wereld verzekeren
.
Coördinatie, samenwerking en beheer van de partners in het noorden en het zuiden
.
Projecten: voorbereiding van subsidiedossier (incl. budget en budgetopvolging), opmaak
van diverse rapporteringen & verslagen, zowel financieel als descriptief, netwerking met
andere organisaties, …
.
Financiën & Coördinatie: Financiële opvolging & analyse van de giften, donoropvolging met
database, opstellen van budgetten en jaarplannen & strategisch kader, …
.
Communicatie & Fondsenwerving: in staan voor het vergroten van de donorgroep via
fondsenwervingscampagnes en gerichte communicatie ( Kerken, Presentaties, stand &
andere activiteiten)
.
HR: aanwerven van vrijwilligers en coördinatie van het vrijwilligerswerk, uitwerken &
verstevigen van vrijwilligersnetwerk.
.
Beheren van het gebouw en infrastructuur
VEREISTEN
Kennis
.
.
.
.
.
.
.

Minimum: relevante opleiding op universitair niveau
Terreinervaring is aanbevolen
Ervaring op vlak van management
Ervaring op vlak van administratieve verplichtingen van vzw’s
Kennis van Word, PowerPoint, Excel en de mogelijkheden
Drietalig: Frans, Nederlands en Engels zijn essentieel
Geen vereiste maar wel nuttig: WINBOOKS.
./...
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Vacature
Competenties
.
Versterken van de competenties van onze partners
.
Goede redactionele capaciteiten (Frans & Nederlands)
.
Bekwaamheid tot synthese en globaal overzicht
.
Occasioneel avond- en weekend werk
.
Bereidheid om te reizen naar het buitenland
Eigenschappen
.
Grote belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking
.
Diep respect voor de verscheidenheid in geloofsbeleving
.
Zich kunnen vinden in de protestantse eigenheid van de vzw
.
Georganiseerd, nauwkeurig en eerlijk
Wat bieden we jou ?
.
Een boeiende, afwisselende en zingevende job in de NGO-sector, met een flexibele en
open werksfeer.
.
Aandacht voor work-life balance
.
Je krijgt een marktconform salarispakket, in lijn met je ervaring en kennis, terugbetaling
woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding.
.
Contract: contract van onbepaalde duur met een evaluatie na één jaar.
.
Werkplaats : Brogniezstraat 46, 1070 Anderlecht
................................................................................................................................................................
Aanvangsdatum: zo spoedig mogelijk
Sluitingsdatum vacature: 31 januari 2020
Kandidatuur met motivatie en CV sturen naar Annie Van Extergem
e-mail: communication@solidariteprotestante.be
Adres : Protestantse Solidariteit, Brogniezstraat 46, 1070 Brussel
................................................................................................................................................................
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Kinderpagina
Zoek de 10 verschillen

Breng
je opl
ossing
gerus
t
e
ons te mee naar n je kleurp
de ke
l
laten
rk om aat
zien !
het
Kleurplaat De barmhartige samaritaan
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Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdam-gemeente
De donkerste en de beloftevolste maand december van het jaar 2019 ligt alweer achter
ons en we zijn elk op onze eigen wijze over de
drempel gestapt van het nieuwe jaar 2020 met
nieuwe uitdagingen en nieuwe wendingen, die
nu nog in de toekomst verscholen zijn. Hoe
gaan wij daarmee om, hoe kunnen wij elkaar
daarbij bijstaan in vreugde en verdriet in vooren tegenspoed?
De maand december bracht ons veel warme
momenten samen met de gemeente, waar u
elders in dit nummer al over hebt kunnen lezen. De senioren werden bezocht met het traditionele kalendertje, een geschenkje dat een
heel jaar meegaat en jullie door de dagen en
de maanden heen leidt. Elk jaar opnieuw ben
ik weer aangenaam verrast met de foto’s en de
teksten die de maanden ondersteunen.
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We worden ouder en dat weegt op velen, omdat het meer en meer je leven gaat bepalen in
alles wat je zou willen en wat nog kan.
Deze laatste maand was ik zelf ook wat in de
lappenmand en dan ervaar je wat een vriendelijk woord of gebaar moed kan geven en je dag
kan kleuren.
Dit geldt zeker ook voor Huguette Spatz die
genoodzaakt is door haar gezondheid om niet
meer alleen de deur uit te gaan, wij bidden
je toe dat oplossingen zich aanbieden in het
nieuwe jaar. Het was heel fijn je te zien op het
seniorenkerstfeest en dat geldt ook voor Thea
Van Zuuren en Anna Van der Vennet, voor
Pierre en Loraine Liagre en Isabelle Leyman
en nog zoveel anderen. Toch waren er ook lege
plaatsen en zo misten we Simonne Vereecken

Pastoraat
en haar prachtige wenskaarten en Lucie Cornel en Andrea Bruijnooghe met haar humor
en opgewekte kijk op het leven, die door hun
leeftijd en kleine ongemakken er dit jaar niet
meer bij konden zijn.
Daniël en Christiaan Van Steenkiste-Buysse
hebben zorgen vanwege de gezondheid van
Christiaan, wij wensen je het allerbeste en beterschap toe Christiaan, zo op de drempel van
het nieuwe jaar.
Dickje Parlevliet voelt zich achteruitgaan en
hoewel ze blij is dat zij zo goed door haar kinderen omringd wordt, mist ze de bezoekjes en
aanloop die haar dagen meer kleur zouden geven. Zeker in de winter als de tuin niet zoveel
aandacht vraagt en de dagen maar kort zijn.
Gelukkig zijn we die kaap alweer voorbij en
beginnen we al te voelen dat het licht terugkomst, op kousenvoeten, maar gestaag!
Goede berichten kregen we dan weer van
Renée Hugaerts en haar zoon Philippe Simons.
Zijn operatie is goed verlopen en hij is nu met
zijn revalidatie bezig.
Truus Bos verblijft tijdelijk in Home Militza in
Oostakker om tot rust te komen, maar kijkt
er alweer naar uit om terug te gaan naar haar
huis in Deurle. We wensen je sterkte toe nu
het leven voor jou toch een andere wending
heeft genomen na het heengaan van je lieve
man Léon Martens.

In deze tijd wordt er veel gesproken over het
geluk dat wij moeten zoeken en dan vraag
ik mij af wat geluk is. Wij wensen elkaar aan
het begin van een nieuw jaar ook vlotjes een
gelukkig Nieuw Jaar toe. Zou ons geluk niet
eerder liggen in het gebaar om een ander een
gelukkig moment te schenken, zoals dat in de
Warmste Week ook actief en met veel enthousiasme werd beleefd?
Laten we van die ene week een heel jaar maken, waarin we zonder ophef maar als een blijvende opdracht voor onszelf proberen het geluk uit te delen om ons heen, in kleine dingen,
een toegestoken hand, een luisterend oor of
een steuntje in de rug. Misschien is mijn wens
naïef en kijk ik te veel langs de grote ellende
waaronder de wereld gebukt gaat, maar zoals
een druppel water de rots uiteindelijk vormgeeft, zo gaat het ook met een kleine daad van
elk van ons.
Moge Gods oneindige trouw ons op onze weg
door 2020 tot zegen zijn en ons de kracht geven om in voor- en tegenspoed te volharden.
Marijke Schaefer

We zijn al een tijdje op zoek naar Constant
Dispa, op zijn adres is hij niet meer gekend en
wij vragen nu in bredere kring of iemand weet
waar hij verblijft. We missen hem al een tijdje
in onze zondagsdiensten en zouden graag weten waar we hem kunnen bereiken. Kunt u helpen? Alvast dank.
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Ter overdenking
Ga met God en Hij zal met je zijn
Lied 416

“Er is jou, mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God” (Micha 6, 8)
Op de dagenraad
van dit nieuwe jaar,
wanneer de feestdagen in de mist
van de vergetelheid
blijken te verdwijnen, kijk ik terug op
een mooie advent
en kerstperiode toen we samen als gemeente op
zoek waren naar het licht dat “straalt voor de oprechte als licht in het duister, genadig liefdevol en
rechtvaardig” (Ps 112, 4)
Vier adventszondagen, telkens in een goed gevulde kerk, vroegen we Hem samen met Stef
Bos: Geef licht! De verwachting om de Messias
te ontmoeten, brandde in ons als kaarsen op
de prachtige adventskrans en niet tevergeefs.
Op Kerstdag, wanneer de engelen zongen en de
profetieën in vervulling gingen werden we door
Jesaja bemoedigd: “sta op en schitter, je licht is
gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer”
(Jesaja 60, 1). Met dit licht op ons pad hebben we
de grens tussen het oude en nieuwe jaar overstegen en zijn dankbaar dat Hij ons tot nu toe
geholpen heeft.
In de ons achterliggende periode hebben we
geleerd dat verwachting iets is wat een actief
meewerkende houding vraagt en dat willen we
in dit nieuwe jaar als personen, maar ook als
gemeente oefenen: ons actief inzetten voor het
goede. De woorden van profeet Micha staan garant voor het slagen van deze oefening: “er is jou,
mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer
van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw
te betrachten en nederig de weg te gaan van je
God” (Micha 6, 8). Met dit bekende vers zitten
we als kerk in het centrum van het leven waar
niet alleen onze relatie met God, maar ook ons
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omgaan met elkaar als mensen belangrijk is. De
oproep van deze kleine profeet is heel passend
op de drempel van het jonge jaar 2020. Hij stelt
een vraag waarop we in de volgende maanden
een antwoord moeten geven: Hoe zijn wij als
kerkgemeenschap betrokken bij de samenleving?
Kunnen we in dit nieuwe jaar elkaar met zorg
omringen? Hebben we ook oor voor degenen die
niemand (meer) hoort?
Elk nieuw jaar is een nieuwe uitdaging, maar tegelijk ook een nieuwe kans om liefdevol om te
gaan met wie God in ons leven brengt. Wie heeft
God in uw leven gebracht? Aan wie heeft u trouw
beloofd? Hoe bent u omgegaan met uw belofte
van weleer? Trouw heeft ook te maken met geduld in menselijke relaties: trouw tussen ouders
en kinderen, tussen echtgenoten, tussen broeders en zusters en tussen vrienden. In dit nieuwe
jaar hoop ik dat we als individuen, maar ook als
gemeente een stapje verder gaan en een poging
doen om trouw en lief te zijn, ook als het gaat om
mensen in nood of om mensen die in armoede
de maanden van dit nieuwe jaar tegemoet moeten gaan.
De profeet bemoedigt ons in de eerste dagen
van 2020 om in beweging te komen. Hij verwacht
niet dat we de marathon van Gent gaan lopen,
maar wel dat we nederig op weg gaan met onze
God. De weg met Hem zal in de komende maanden ook niet altijd evident zijn, maar wel mogelijk in het Licht “dat ieder mens verlicht en naar
de wereld kwam” (Joh 1). Met Hem mogen wij de
toekomst in!
Mede namens mijn gezin wens ik jullie een gelukkig 2020!
Ds. Tihamér Buzogàny

Waar en wat in deze stad
Waar en wat in deze stad ?
Een nieuw jaar en zoals beloofd een nieuwe opdracht. Weet u waar de Gentse Scheve Toren staat en
nog beter waar hij vroeger in turbulente tijden voor gediend heeft? Deze zomer werd hij opgeknapt
en nu mag hij zeker gezien worden, maar waar?
Ik kijk weer uit naar hetgeen jullie speurneuzen mij opsturen.
Bedankt voor jullie reacties.
Marijke Schaefer
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Activiteitenkalender
Zondag
05 januari
11:30 Nieuwjaarsreceptie na de kerkdienst
		
06 januari - 31 januari
Studeren in de kerk
Woensdag
08 januari
14:00 Seniorendans in de Melac (Zwijnaarde)
				
19:00 Kerkenraadsvergadering bij Bea Baetens
Zondag
12 januari
10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zondag
19 januari
17:00 Gebedsdienst St. Pieterskerk (Gent)
Woensdag
22 januari
14:00 Seniorendans in de Melac (Zwijnaarde)
				
14:30 Bijbel aan Huis in het PCC
				
19:30 Bestuursvergadering vzw De Vlaamse Olijfsberg bij
					Rudy Liagre
Donderdag
23 januari
19:30 Avondcontact
Vrijdag a
24 januari
19:30 Bijbel aan Huis bij An en Francis Van de Walle (De Pinte)
Zondag
02 februari
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10:00
12:00
15:00

Gezamenlijke kerkdienst met de Kameroense kerk
Lunch na de dienst met monoloog in het PCC
Toneelvoorstelling in de kerk

Vrijdag		
Zondag
Zondag

06 maart
20:00
15 maart
10:00
22 maart		

Wereldgebedsdag De Bron (Zwijnaarde)
Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zustergemeente Brugge komt naar Gent

Zondag

19 april			Gemeentevergadering

Dienstenrooster

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
Zondag, 12 januari
Voorganger				
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Bea Baetens / Micheline Morel
Collectes				Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)				
Aletta Rambaut
Koffiedienst				
Rita Martens / Janny Geluk

Heilig Avondmaal

Zondag, 19 januari
Voorganger				
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes				Leprazending
Organist(e)				
Arnold De Jonge
Koffiedienst				Fam. Buzogàny
Zondag, 26 januari
Voorganger				
Mar van der Veer
Kerkenraadsleden van dienst		
Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes				Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)				
Arina Tsytlianok
Koffiedienst				
Micheline Morel / Mini Schipholt
Zondag, 2 februari
Lunch en Optreden Stefanie Moens
Voorganger				
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Rita Martens / Micheline Morel
Collectes				Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)
Koffiedienst				
Aletta Rambaut & Jasper Adams
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Bijbelleesrooster 2019

Januari
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		

05 januari
06 januari
07 januari
08 januari
09 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Matteüs 2:1-12		
Matteüs 2:13-23		
Matteüs 3:1-17		
Jesaja 56:9-57:6		
Jesaja 57:7-13		
Jesaja 57:14-21		
Jesaja 58:1-5		
Jesaja 58:6-14		
Jesaja 59:1-8		
Jesaja 59:9-15a		
Jesaja 59:15b-21		
Jesaja 60:1-14		
Jesaja 60:15-22		
Jesaja 61:1-11		
Jesaja 62:1-12		
Psalm 96		
Spreuken 1:1-19		
Spreuken 1:20-33
Spreuken 2:1-22		
Matteüs 4:1-11		
Matteüs 4:12-25		
Psalm 139:1-12		
Psalm 139:13-24		
Spreuken 3:1-20		
Spreuken 3:21-35
Spreuken 4:1-13		
Spreuken 4:14-27

Volg de ster van Betlehem
Rachel huilt
Vuurdoop en waterdoop
Let op het einde
Afgodsprostitutie
Een weg terug
Geen vormen ...
... maar normen
Aan God zal het niet liggen
Schuldbewust
De HEER redt en bevrijdt
Stralen van geluk
Eeuwig licht
Jubeljaar
Naamsverandering
Nieuw lied
Wees geen meeloper
Wijs wijsheid niet af
Bron van wijsheid
Woestijnreis
Startpunt
Loving Father is watching you
Intieme relatie
Onderwijsheid
Leven zonder angst
Wijs met wijsheid
Bewandel de goede weg

01 februari
02 februari

Psalm 149		
Matteüs 5:1-12		

Muziekfestival
Het echte geluk

Februari
zaterdag
zondag		
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