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Predikant:
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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 		
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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

De eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe jaar
werd geopend met het voorlezen van de Bijbelpodcast
“Eerst Dit” Identiteit als christenen die je een zoeker
maakt (zie ook verder in dit nummer).
De gewone punten van Terugblik en Vooruitblik kregen
de nodige aandacht.
We blijven sleutelen aan de geluidsinstallatie in de kerk
en horen graag je mening daarover.
De samenkomst voor de Eenheid van de Christenen op
zondag 19 januari was in de Sint-Pieterskerk een mooie
gebedsdienst met muzikale omlijsting. Het onderwerp Zij
waren buitengewoon vriendelijk kregen we in de ochtend
als voorbereiding al mee.
Het Samen Studeren voor studenten in onze kerk kent
geen succes. Is de drempel van een kerk te hoog? Ik wil
hierbij iedereen danken om zijn/haar medewerking, inzet
en permanentie.
Met onze zusterkerk uit Brugge willen we op zondag 22/3
er een zinvolle dag van maken. In de ochtend hebben
we de gezamenlijke dienst, dan een broodmaaltijd en in
de namiddag een keuzeactiviteit: of een bezoek aan het
Belfort (met lift) of een voordracht over het Van Eyckjaar
voor diegenen die ter plaatse willen blijven. Het volledige
programma komt in de volgende Kerkbrief.
De gemeentevergadering van 19/4/2020 wordt voorbereid. Er zijn verkiezingen voor de bestuursraad maar niet
voor de kerkenraad. Alles zal tijdig aangekondigd worden.
Voor het zomerproject Sacrale Wervels krijgen we dit jaar
de werken van beeldhouwer Frans Wuytack in onze kerk
te zien. De opening is gepland op zaterdag 4 juli 2020.
Binnenkort hebben we een atelierbezoek en krijgen jullie
meer nieuws in een volgende Kerkbrief.
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Verder proberen we in de nabije toekomst een gemeenschappelijke vergadering van de kerkenraad en de bestuursraad met een concrete agenda te programmeren.
Rita Martens
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Terugblik
Gebedsdienst
voor
de
Eenheid
St. Pieterskerk
19 januari 2020

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.
Op volgende data waren de bloemen bestemd voor:
op 29 december: Christiaan Buysse ter bemoediging
op 05 januari:
Huguette Spatz ter bemoediging
op 12 januari:
Mini Schipholt ter bemoediging
op 19 januari:
Julie en William Vanderbauwhede uit sympathie
op 26 januari:
Jeanine Hoste-Larno ter bemoediging
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Graag uw aandacht
Nieuws uit het district
Oost- en West-Vlaanderen
Het jaar 2020 is voor het district uitstekend begonnen, met
de herverkiezing van vier leden van het districtsbestuur,
waaronder die van onze predikant en districtsvoorzitter ds.
Tihamér Buzogàny. Die werd met unanimiteit herkozen, nog
voor hij iedereen verwend had met een uiterst verzorgde
nieuwjaarsreceptie in het PCC. Nergens kan je immers zo
goed het jaar aanvangen dan in Gent, met cava en warme
en koude hapjes. Na de vergadering duurde het dan ook anderhalf uur voor de laatste afgevaardigden uit diverse plaatsen huiswaarts trokken.
In de enkele vacante gemeenten gaat het beroepingswerk verder of zijn er al vergaande gesprekken.
Ronse, Kortrijk en Knokke hopen zo dit jaar een nieuwe predikant te hebben.
Centraal in het district staan de gesprekken over meer samenwerking, omdat het versterken van de
onderlinge band tussen de 14 gemeenten essentieel is. Lokale berichten worden uitgewisseld en
gedeeld om meer verbondenheid te ervaren onder elkaar.
Daarnaast wordt ook telkens aandacht besteed aan nationale of regionale werkgroepen of acties. Zo
is de toekomstige werking van ProJOP (het protestants jongerenplatform) een punt van zorg.
Marc Loos, door ons district afgevaardigd in de Synodale Raad, brengt ons telkens het laatste nieuws
uit Brussel.
De aandacht en betrokkenheid van alle afgevaardigden is daarbij steeds weer bemoedigend, zodat
we met vertrouwen verder werken als district en in de beide Synodevergaderingen van 2020 ongetwijfeld ook een positieve inbreng hopen te hebben.
Rudy Liagre, districtssecretaris

Hartelijk gefeliciteerd jarigen!
02 februari:
04 februari:
08 februari:
10 februari:
11 februari:
12 februari:

Bea Baetens
Josine Nathon
André Blommaert
Anton Renting
Mini Tuender Schipholt
Tamàs Buzogàny

12 februari:
13 februari:
17 februari:
22 februari:
26 februari:
02 maart:
06 maart:

Benjàmin Buzogàny
Karel Piesen
Francis Van De Walle
Alexia Voorham
Micheline Morel
Henny Van Kesteren
Mark Bettens
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Graag uw aandacht
Klimaat

Het is één jaar geleden dat jongeren in Vlaanderen en wereldwijd met hun klimaatmarsen zijn gestart.
Hun zorgen om de hoogdringendheid van klimaatverandering hebben we kunnen zien en horen.
Zijn hun sterke profetisch oproepen gehoord? Worden er stappen gezet door de leidinggevenden en
door de Kerken? Door onze gemeenten?
De VPKB ontving een pastorale brief van de Wereldraad van Kerken over de klimaatzorgen, geschreven door Algemeen Secretaris, Rev. Olav Fykse Tveit. Het is een indringend schrijven om aan te dringen op onze creatieve actie, ons pleidooi bij politici en andere leidinggevenden en ons gebed. Hij
herinnert o.a. aan de verklaring van het uitvoerend comité over wat er van ons nodig is.
De tijd voor een debat en het betwisten van gevestigde wetenschappelijke feiten is lang
voorbij. De tijd voor actie raakt snel op. We zullen allemaal ter verantwoording worden geroepen voor onze passiviteit en ons rampzalige rentmeesterschap van deze kostbare en
unieke planeet. De klimaatnood is het resultaat van onze ecologische zonden. Het is tijd
voor metanoia voor iedereen. We moeten nu ons hart en onze meest fundamentele
geloofsprincipes doorzoeken voor een nieuwe ecologische transformatie en voor een
goddelijke leiding voor onze volgende stappen om veerkracht op te bouwen in het licht van
deze ongekende duizendjarige uitdaging.
De werkgroep Kerk in de Samenleving hoopt dat de aandacht voor de zorg voor de schepping door
uw gebeden en door het nemen van concrete stappen om de ecologische voetafdruk te verminderen,
op uw onverminderde aandacht mag rekenen.
In Christus,
VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)
Contact: secretaris Rob van Drimmelen (robvandrimmelen4@gmail.com)
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Vooruitblik
De interlevensbeschouwelijke werkgroep Gent nodigt u uit op een gespreksavond met imam Khalid Benhaddou en filosoof Patrick Loobuyck op 6 februari
in het Geuzenhuis.

Verdwaald in Verlichting
met Patrick Loobuyck en
Khalid Benhaddou

Donderdag 6 februari om 20:00

Verdwaald in Verlichting
met Patrick Loobuyck en Khalid Benhaddou
Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. Deze Verlichtingswaarden leken lange tijd
evident en algemeen aanvaard als grondslag van ons samenlevingsmodel. Tegenwoordig worden ze door uiteenlopende groepen voor de eigen kar gespannen én komen ze tegelijkertijd onder druk te staan: zowel vanuit progressieve
als conservatieve hoek. Zijn we verdwaald in de Verlichting?
Deze gespreksavond is een initiatief van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG): een werkgroep die alle levensbeschouwingen in Gent samenbrengt en allerlei activiteiten organiseert om interlevensbeschouwelijke
en interculturele ontmoeting mogelijk te maken.
Twee leden van de IWG leiden het gesprek in goede banen: Eefje van der Linden, vormingsverantwoordelijke voor de Verenigde Protestantse Kerk in België
en aalmoezenier in de gevangenis van Gent en Winnie Belpaeme, vrijzinnig-humanistisch consulent bij het HuisvandeMens Gent.
Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
Vrije bijdrage
Plaatsen zijn beperkt, dus best even inschrijven via http://www.geuzenhuis.be/
januari-2020-verdwaaldinverlichting
(Ingezonden door Gent-Rabot)

Babbelsoep

8, 15 en 22 februari van 10:30 tot 13:00
Een initiatief van Dominicus Gent, HuisvandeMens, Pakistaanse Moskee, Parochie Sint-Jozef, Turkse Moskee, Protestantse Rabotkerk, Al Noor-al Shifaa met
ondersteuning van het Stedelijke Buurtcentrum Rabot.
Locatie:
voor de kerk in de Wondelgemstraat

(Ingezonden door Gent-Rabot)
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Vooruitblik
Wereld-in-transitie:
Zoektocht naar spirituele
antwoorden

Lezingenreeks Denkend Geloven
Woensdag 12 februari om 19:30
Woensdag 19 februari om 19:30

Onze maatschappij gaat op velerlei vlakken door een transitie: arbeidsmarkt,
digitale economie, artificiële intelligentie, ecologie, genderdiversiteit, religie en
spiritualiteit. Maar hoe wendbaar is onze samenleving? In welke mate slagen
mensen er in zich aan te passen?
In vier lezingen over vier thema’s wil Denkend Geloven de maatschappelijke
transities vanuit een gelovig en spiritueel standpunt bekijken. Hieronder de
twee eerste:
.
Inleiding - prof. dr. Jacques Haers
Woensdag 12 februari 2020 om 19:30
.
Laudato Si': een dringend appèl tot handelen - Karel Malfliet
Woensdag 19 februari 2020 om 19:30
De lezingen hebben telkens plaats van 19:30 tot 21:30 op KU Leuven Technologiecampus Gent, Gebroeders de Smetstraat 1 in Gent (routebeschrijving: https://iiw.kuleuven.be/gent/contact)
Inschrijven kan via de website https://puc.kuleuven.be/opleidingen/info/3431.
U betaalt 10 euro voor één avondlezing of 30 euro voor de volledige reeks op
de rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met
vermelding “'400/0017/87364 + naam deelnemer(s)”.

Spaghettifestijn
Denderleeuw
14 en 15 februari

Ha, daar is het dan en ja zolang het mogelijk is, zullen we onze gemeenteleden
en vrienden blijven verrassen met ons nu al traditiegetrouw spaghettifestijn.
Ons restaurant zal open zijn op :
.
vrijdag 14 februari van 17:00 tot 22:00
.
aterdag 15 februari van 17:00 tot 22:00
Op die dagen worden alle gemeenteleden, familie, vrienden, sympathisanten
en kennissen van harte uitgenodigd. De prijzen zijn ondanks de economische
crisis zeer democratisch: volwassenen € 12 en kinderen € 6.
Er zijn waardekaarten te verkrijgen aan € 4 bij leden van de bestuursraad en
kerkenraad. De opbrengst zal integraal gebruikt worden om de kosterswoning
verder af te werken.
De kwaliteit van de keuken en de bediening zijn alom bekend. Het is gewoon
gezellig om er te zijn, dus twijfel niet en maak van deze gelegenheid gebruik om
familie en vrienden mee te laten genieten.
Meneer spaghetti
Locatie: protestantse kerk Denderleeuw
Wil je afspreken en als groep Brabantdam inschrijven, spreek dan één van de
kerkenraadsleden aan.
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Vooruitblik
Maar ik wil niet dat je doodgaat is een bemoedigend verhaal waarin opa in zijn
laatste dagen met zijn kleinzoon spreekt. Het verdriet wordt benoemd, maar
bovenal spreekt de hoop.
Dit prentenboek bevat handvatten voor christelijke ouders en begeleiders om
met rouwverwerking bij kinderen om te gaan.

Boekpresentatie
Ik wil niet dat je dood gaat
van ds. Katelijne Depoortere
dinsdag 18 februari om 20:00
Brasschaat

Dit kinderboek wordt op dinsdag om 20:00 voorgesteld in de protestantse kerk
De Olijftak, Leopoldslei 35 te 2930 Brasschaat.
Iedereen welkom op dit feestelijk moment, dat afgesloten wordt met een hapje
en een drankje en de gelegenheid om het boek aan te schaffen.

Bij deze een uitnodiging voor de Werkplaats voor vernieuwende liturgie:
. een plaats waar iedereen met belangstellingen voor liturgie welkom is;
. een plaats waar we liturgie oefenen en beproeven (creatief/missionair);
. een plaats waar we liturgie zien als taal van de ziel;
. een plaats van reflectie aan de hand van binnengebrachte casussen en
door een aantal grondvragen te stellen: wat beoog je met deze liturgievorm?
Wie heb je op het oog? En in welke context?
Kortom een werkgroep waar procesmatig wordt nagedacht over liturgie en vieren. We experimenteren en luisteren naar elkaar en naar gastsprekers en we
kunnen uitstapjes maken naar aanverwante onderwerpen zoals promotie en
werving, digitalisering… met als doel elkaar te inspireren en te bemoedigen in
het uitdenken en uitvoeren van creatieve vieringen en diensten, die aansprekend zijn voor een breed publiek, in de hoop dat dit mag doorwerken in ons
hele kerk-zijn.

Werkplaats voor
vernieuwende liturgie
Welkom aan Tafel

donderdag 20 februari om 10:30
Antwerpen

Op 20 februari is het thema Welkom aan Tafel en bespreken en proeven we
maaltijdvieringen. Pionier Tom Schepers en ds. Lianne de Oude zullen hiervoor
de input geven. Daarbij zullen we uiteraard ook aandacht besteden aan de relatie tussen de maaltijdviering en het Avondmaal.
Deze dag is niet enkel voor predikanten. Organisten, koorleiders, kindernevendienstleiding, iedereen die een hart heeft voor liturgie of hierbij betrokken is,
wees welkom.
Vergeet u niet in te schrijven. Dit is noodzakelijk om de dag praktisch goed te
kunnen organiseren. Inschrijven kan bij vorming@vpkb.be of via het webformulier op de website: https://vorming.protestant.link/event/werkplaats-voor-vernieuwende-theologie/
Namens het voorbereidend team,
ds. Eefje van der Linden, Vormingsverantwoordelijke VPKB
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Vooruitblik
De Wondere Wereld der Microben:
onze vijanden… of toch onze vrienden!?
Micro-organismen zijn per definitie onzichtbaar voor het blote oog. Toch zijn ze
alom aanwezig op de aarde: we worden immers rechtstreeks of onrechtstreeks dagelijks geconfronteerd met hun effecten.
Over de eeuwen heen vervullen ze er - naargelang de soort - zowel een positieve als
Erick Vandamme
Donderdag 27 februari om 19:30 een negatieve rol. Vooral bacteriën, gisten en schimmels maar ook virussen worden
tijdens deze voordracht besproken. Of het nu onze vrienden of vijanden zijn, zal
duidelijk worden na het uitdiepen van hun onmisbare of nefaste rol op het gebied
van onze gezondheid, de geneeskunde, de landbouw en voedselproductie, onze
voeding, het milieu, de (bio-)chemische industrie… Zoals steeds komen ook hier een
minderheid aan boosdoeners direct in de media en die staan dan ook volop in de
belangstelling. Maar de meerderheid aan nuttige/brave soorten, die essentieel zijn
voor alle leven op aarde, voor de chemische cycli in de natuur, voor de vruchtbaarheid van de bodem, voor de productie van belangrijke bio-chemicaliën, farmaca,
gefermenteerde levensmiddelen en dranken, voor afvalopruiming,… leiden jammer
genoeg een te verborgen bestaan.
Em. prof. dr. ir. Erick Vandamme doceerde aan de UGent in de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen).

Kaas- en wijnavond
Gaspard-de-Colignyschool
Vrijdag 13 maart a.s. vanaf 18u

De Gaspard-de-Colignyschool organiseert op 13 maart a.s. opnieuw een kaas- en
wijnavond. Diegenen die in het verleden hiervoor al inschreven, weten, dat er altijd
een ruime keuze aan kazen is en dat het om een zeer verzorgde maaltijd gaat.
Wil je afspreken en als groep Brabantdam inschrijven, spreek dan één van de
kerkenraadsleden aan.

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

Tienerweekend

13 tot 15 maart

Maak jullie klaar voor het nieuwe tienerweekend van ProJOP!
Dit vindt plaats van 13/03 - 15/03 en heeft als thema (Over)leven in de woestijn. Als
tieners worstelen we met allerlei vragen: wie zijn we? Wat wordt er van ons verwacht? Het kleinste probleem lijkt soms onoverkomelijk.
Ook Mozes en zijn volgelingen worstelden hiermee. Hoe ging hij hiermee om? Kregen zijn volgelingen soms ook de uitbrander die wij van onze ouders krijgen? Hoe
kunnen we ons als tieners wapenen tegen en omgaan met de grote vragen in ons
leven?
Ds. Katelijne Depoortere en ProJOP nemen onze tieners mee op deze wandeltocht
en proberen een antwoord te vinden op hoe wij onze identiteit kunnen ontdekken
en hoe we moeten omgaan met deze grote vragen. Inschrijven is dus de boodschap!
Plezier gegarandeerd! Omdat we er ons van bewust zijn dat velen van onze tieners
ook worstelen met de examens en tentamens, zal er ook ruimte zijn om te studeren
maar vooral: plezier & genot! We maken van het eerste weekend een groot Feest!
Waar? De Schalmel, Achtel 83 - 2310 Rijkevorsel
Prijs? 40 euro
Inschrijven uiterlijk op 01/03/2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te onthouden:

Kinderweekend
i.s.m. VPKB Turnhout
01/05 - 03/05/2020

Voor verdere informatie en inschrijvingen kun je ons per mail
bereiken:
Jeugdwerkondersteuner Kathleen Vermeulen :
projopvpkb@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vooruitblik
Vooraankondiging:
Belgisch-Duits Convent
24 - 27 augustus 2020

Dit jaar komt het Belgisch-Duits Convent (Broederraad) samen in conferentieoord Klooster Frenswegen, dichtbij Nordhorn in de Graafschap Bentheim (D), www.klosterfrenswegen.de
Van maandagavond 24 tot donderdagmorgen 27 augustus 2020 bespreken we een thema, dat momenteel velen in onze kerken bezighoudt: Klimaatverandering/Klimaatcrisis, Theologisch verantwoord spreken over het behoud van de schepping.
We hopen dat deze conferentie u interesseert. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze
data vast wilt noteren.
Ds. Jelle Brouwer, Mechelsveldstraat 46 - 2800 Mechelen
Tel. 015/20.51.54
e-mail: jhbrouwer@protestant.com 21.01.2020

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Vrijdagavond 28.02.2020 voor het maartnummer
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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Boek voor jongeren

Contact met God: over jongeren en bidden
Veel jongeren vinden het lastig om te bidden. Een tijdje geleden verscheen het boek Contact met
God. Een praktisch en verrassend boek over bidden, speciaal voor jongeren én voor gezamenlijk
gebruik.
JOP-medewerker Nelleke Plomp (PKN), die dit boek op persoonlijke titel schreef, vertelt: "Bidden
is veel meer dan met gevouwen handen en gesloten ogen praten tegen God. In Contact met God
ontdekken jongeren waarom ze bidden en op hoeveel verschillende manieren je kunt bidden. Ook
krijgen ze antwoorden op moeilijke vragen over gebed."
Waarom heb je dit boek geschreven?
"Zo'n 80 % van de jongeren bidt wel eens, zelfs als ze niet in God geloven. Het is een hulpmiddel
om je gedachten te ordenen, rust te krijgen of nieuwe kracht te ervaren. Tegelijkertijd vinden veel
jongeren die wél in God geloven het lastig om te bidden. Luistert God wel? En antwoordt Hij ook? Ik
geloof dat God ons gemaakt heeft om contact met anderen te hebben. En ook, of juist, met Hem. In
de Bijbel lees je dat God constant contact met mensen zoekt en mensen vraagt om contact met Hem
te zoeken. Gebed is hét communicatiemiddel om dit contact met God op te bouwen en
te verdiepen."
"Het boek is een soort communicatiehandboek vol achtergrondinformatie, tips, voorbeelden en denk- en praatvragen. Met dit boek wil ik jongeren helpen om te begrijpen
wat contact met God is, laten zien op hoeveel verschillende manieren je kunt bidden en
hen aansporen om zelf contact met God te zoeken. Zodat we ontdekken hoeveel God
van ons houdt en deze liefde beantwoorden naar Hem en de mensen om ons heen."
Voor wie is dit boek geschreven?
"Het boek is gericht op jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. Jongeren kunnen dit boek
persoonlijk lezen, maar door alle vragen, bijbelstudies en praktische ideeën kun je het ook heel goed
als gezin gebruiken of als groep. Het boek heeft twee delen. Aan de ene kant vind je achtergrondinformatie over gebed, citaten, bekende gebeden en antwoorden op moeilijke vragen. De andere kant
staat vol met bijbelstudies, tips om samen te bidden en manieren waarop je kunt bidden. Verder lees
je in het boek korte teksten die je oproepen om na te denken, met anderen te praten, te bidden of
actie te ondernemen. En last-but-not-least staan er in het boek liederen die je als gebed kunt zingen
of beluisteren, van Coldplay tot Taizé en Opwekking.
(Protestantse Kerk Nederland)
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Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdam-gemeente
Hoewel het allesbehalve warm is, kunnen
we toch niet van een echte winter spreken,
tot nu toe… Grijs, ja en kil en vochtig… Niet
zo goed voor de stramme knoken of het
humeur… Daarom begin ik met een, hopelijk, vrolijke noot: de schrijfster van de kaart
hiernaast die ik toegezonden kreeg, met
goede wensen, suggereerde:
“Deze kaart is precies de kerstversie
van de paaskaart van de kerk”
(weet u nog wel, de foto die genomen
werd voor ProFest…?!)

Dan maar een zonnig bericht: Nina en Herman
Dutoit laten u allen hartelijk groeten vanuit Stilbaai, waar het nu Druk-Baai is, want… volop zomer! Wij kijken stilaan uit naar een beetje lente,
maar… er is een tijd voor alles!
De studenten hebben er de blok en examens van
het eerste semester weer op zitten, we hopen
dat zij beloond worden voor het harde werk!
Ik ben telkens blij om zoveel boeiende verhalen
te horen van vroeger en nu, als ik bezoekjes mag
brengen bij de een en de ander. Wat een geheugen hebben sommigen van onze senioren!
Zo is er mevrouw Zerfass, die wel zegt dat ze
zwak is, maar er straalt wel nog steeds bijzondere kracht uit haar pientere ogen.
Nap en Thea Van Zuuren stellen het vrij goed
in de Vijvers. Ze nemen deel aan activiteiten en
aan overleg en dat lijkt mij zeer wijs. Fijn ook dat
Thea nog eens naar de Colruyt durft wandelen
als het weer het toelaat!
Ook Jeanine Hoste-Larno probeert altijd aanwezig te zijn als er iets georganiseerd wordt in WZC
Panhuys Park en laat alle gemeenteleden hartelijk groeten.
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Truus Martens-Bos is weer thuis, na enkele weken te hebben verbleven in Home Melitza. Zij
weet zich goed verzorgd door haar huishoudster
en ook de kinderen omringen haar met de nodige aandacht. Natuurlijk is zij ook vaak alleen en
dan doet een telefoontje of bezoekje deugd. Zij
was dankbaar dat ze, samen met zoon Dirk, de
kerstdienst kon bijwonen en wij waren blij haar
terug te zien.
Sara De Jonge-Blommaert sukkelt al een tijdje met duizelingen en een suf hoofd. Hopelijk
brengt de ingestelde behandeling beterschap.
Nico van Belle wordt binnenkort geopereerd aan
de elleboog: het metaal dat geplaatst werd na de
breuk in augustus 2018, mag nu stilaan naar het
oud ijzer. Hopelijk verbetert de beweeglijkheid
nog en neemt het ongemak af.
Ondertussen revalideert Gwenda Renting-Stevens ook van een ongelukkig letsel aan de knie…
Veel geduld en goede moed toegewenst, Gwenda!
Wim Bruyneel bezeerde enkele ribben toen hij
van een trapje viel… Daar kan je niet veel aan
doen, tenzij geduld oefenen en pijnstillers nemen tot het beter is… Gelukkig gaat het steeds
beter met Etty en zo zijn zij elkaar tot steun.

Pastoraat
Karel Piesen vertelde mij dat hij elke dag een uur
gaat wandelen met de hond! Of de hond met Karel? Het is een flink beest, een goede waker en
verzot op… koekjes!:). Karel en Wim trouwens
ook.
Goed nieuws van het team Adams-Rambaut:
Aletta en Philippe mochten hun zilveren huwelijksjubileum vieren! Hartelijk gefeliciteerd, lieve
mensen, en… doe zo voort!
Opnieuw noem ik hier niet iedereen maar we
kennen altijd wel iemand met wie het wat minder gaat of wie met problemen zit: het werk valt
soms heel zwaar, het lijf wil niet altijd mee, er is
stil verdriet, er zijn soms spanningen in relaties,
er zijn zorgen om kinderen of ouders, de toekomst ziet er misschien somber uit, er is angst
om wat zal komen...

Gebed om de Heilige Geest
Fluister het mij in, Heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, Heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, Heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, Heilge Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, Heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.
Augustinus
(Ingezonden door K. van Heest)

Hoe het allemaal zal lopen weten we niet, maar
we mogen voor elke dag die we krijgen dankbaar
zijn en onze zorgen toevertrouwen aan de Heer.
We proberen met elkaar verbonden te blijven
want de verbinding tussen mensen is een wezenlijke vorm van geluk, we hebben elkaar zo nodig
en onderlinge relaties houden ons recht in moeilijke tijden. Dát wens ik u allen van harte toe!
Gods Zegen.
Martine De Jonge
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Ter overdenking
Ze hebben Mozes en de profeten…..
(Lucas 16, 19 - 31)

en lichaam wordt gesproken (zie b.v. 1 Tes.
5, 23) trichotomie in
plaats van dichotomie.

De rijke man en de arme Lazarus
Jacopo da Ponte, Rijksmuseum Amsterdam

De vraag of er leven is na de dood houdt de
mensheid al eeuwen lang bezig en in al die jaren
zijn er veel verschillende antwoorden op gegeven. Ook de Bijbel geeft een antwoord en leert
ons dat de dood geen punt achter ons leven is.
Al op de eerste pagina’s van het Boek wordt duidelijk dat de mens meer is dan een lichaam. God
de Schepper vormde de mens “uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd
de mens een levend wezen” (Gen. 2, 7). In het
Nieuwe Testament komt er nog een extraatje bij
wanneer er over geest (pneuma), ziel (psukhé)
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In het verhaal van Lucas 16 lezen we over
de twee toestanden
(niet de plaatsen) waar
mensen na hun dood
terechtkomen. Hemel
of hel kunt u zeggen,
maar in de tekst staat
iets anders namelijk
“dodenrijk”. Is er nu
een verschil tussen
dodenrijk en hel? Wel,
het Oude testament
kent alleen het eerste.
Ook de Grieken sturen hun doden naar
het dodenrijk (hadés)
waar ze zonder meer
wegkwijnen. Er is geen
verschil tussen goeden
en slechten en is er geen sprake over hemel! Het
gehenna (Gaj Hinnom), waar wel actie is, in de
vorm van vuur en dat in het Nederlands als hel
vertaald wordt, is niet (goed) bekend bij het publiek dat Lucas aanspreekt, die buiten Palestina
woonden en niet vertrouwd waren met Joodse
gebruiken.
Het verhaal in Lucas 16 is een waarschuwing, een
soort memento mori, waar verteld wordt dat ons
bestaan en ons zijn ook na ons biologische leven
verder gaat. Met de dood is niet alles gedaan, alleen onze aardse carrière, alleen onze lichamelijke functies stoppen. Ons lichaam wordt gewoon
stof zoals in Genesis te lezen is “stof ben je en tot
stof keer je terug” (Gen 3, 19/b) maar, onze ziel
leeft gewoon verder.

Ter overdenking
Op een dag ging Lazarus dood en krijgt een ereplaats toegewezen aan Abrahams hart (hemel).
Ook de andere protagonist van het verhaal gaat
dood en komt in het dodenrijk terecht. Tussen de
twee toestanden “ligt er een wijde kloof” (khasma) die niet over te steken is. Dezelfde uitdrukking vinden we ook bij Herodotos terug wanneer
hij over de gapende kloof van Tartaros schrijft.
Ons eeuwige lot wordt dus beslist op het moment van onze dood en dat kan niet veranderd
worden en hulp vragen van elkaar is ook niet
meer van toepassing.
Een andere zaak die we uit dit verhaal kunnen leren, is, dat de ziel van de doden niet terugkomt.
De rijke vraagt van Abraham of hij Lazarus terugstuurt om zijn broeders te verwittigen “dat ze net
als ik in dit oord van martelingen terechtkomen”
maar het antwoord is negatief. Tussen levenden
en doden is volgens de Bijbel geen verkeer, contact met geesten is puur bijgeloof.
Het laatste wat beklemtoond wordt in Lucas 16
is, dat alleen het Woord van God ons van het dodenrijk kan redden.
Toen Abraham aan de rijke vertelde dat Lazarus
niet terug kan gaan en dat zijn vijf broers gewoon
naar Mozes en de profeten dienen te luisteren,
bleef de rijke toch hardnekkig: “nee vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen
toe komt, zullen ze tot inkeer komen”. De eeuwige mens is hier aan het praten: als ik een wonder
zou zien, dan zal ik geloven, maar het antwoord
van Abraham is duidelijk: “als ze niet naar Mozes
en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet
laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat”.
Voor de Grieken was de ziel van nature eeuwig,
in christelijke zin is dat niet vanzelf (sui generis)
onsterfelijk, maar vanwege Gods genade. Sola
gratia!

Bijbelpodcast
Eerst Dit
Je herkent het vast wel. Je bent
druk met je werk, gezin, sociale
leven, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Tijd
om in de Bijbel te lezen, schiet
er snel bij in. Laat staan het
nadenken over een goede en
relevante toepassing.
Daarin krijg je hulp van Eerst Dit, dé bijbelpodcast die je elke werkdag helpt om met
God te leven en Jezus te volgen.
Eerst Dit (van: "zoek eerst het koninkrijk van
God") brengt de Bijbel tot klinken in jouw
dagelijks leven. Dat doen we zo laagdrempelig mogelijk. Daarom hebben we een eigen
App gebouwd en is deze ook te beluisteren
op Spotify en in podcast-apps op je telefoon.
Elke werkdag staat er weer een nieuwe voor
je klaar, waarin je in zeven minuten geïnspireerd wordt door een Bijbeltekst en een
overdenking door één van de vijf sprekers.
In vreugde, verdriet of alledaagse sleur, laat
je elke keer weer verrassen hoe God tot je
spreekt in Zijn Woord.
Eerst Dit is een initiatief van de Evangelische
Omroep en de missionaire organisatie IZB.
Hieronder de URL om die werkdagdagelijkse
bijbelpodcast Eerst dit van de EO/IZB op onze
iPhone of Android smartphone te installeren:
https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit

Ds. Tihamér Buzogàny
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Activiteitenkalender
Zondag
02 februari
10:00 Gezamenlijke kerkdienst met de Kameroense kerk
				12:00 Lunch na de dienst 						
				
15:00 Toneelvoorstelling in de kerk
Woensdag
05 februari
14:00 Seniorendans in de Melac (Zwijnaarde)
Donderdag
06 februari
20:00 Verdwaald in Verlichting (Geuzenhuis)
Woensdag
12 februari
14:45 Dansoptreden in rustoord Kouterhof te Heusden
				
19:00 Kerkenraadsvergadering bij Francis Van De Walle
				
19:30 Denkend Geloven (Technologiecampus Gent)
Vrij. & zater. 14-15 febr.
17:00 - 22:00 Spaghettifestijn (Denderleeuw)
Dinsdag
18 februari
20:00 Boekpresentatie (Brasschaat)
Woensdag
19 februari
14:00 Seniorendans in de Melac (Zwijnaarde)
				
19:30 Denkend Geloven (Technologiecampus Gent)
Woensdag
26 februari
14:30 Bijbel-aan-huis (PCC-Gent)
Donderdag
27 februari
19:30 Avondcontact : Microben (kerk Gent-Brabantdam)
Vrijdag		
28 februari
19:30 Bijbel-aan-huis (fam. Van De Walle, De Pinte)
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Vrijdag		
Vrijdag		
Vrij. - zond.
Zondag
Zondag

06 maart
20:00
13 maart
18:00
13-15 maart		
15 maart
10:00
22 maart		

Wereldgebedsdag De Bron (Zwijnaarde)
Kaas- en wijnavond Gaspard-de-Colignyschool
Tienerweekend Rijkevorsel
Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zustergemeente Brugge komt naar Gent

Zondag

19 april			Gemeentevergadering

Dienstenrooster

Zondag, 2 februari
Lunch en Optreden Stefanie Moens
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Rita Martens / Micheline Morel
Collectes			Australië
Organist(e)			
Aletta Rambaut
Koffiedienst			
Aletta Rambaut & Jasper Adams
Zondag, 9 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk / Diaconie
Arnold De Jonge
Rita Martens / Micheline Morel

Zondag, 16 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Schaefer / Bea Baetens
vzw De Hoop
Arina Tsytlianok
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet

Zondag, 23 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

ds. Kommer Groeneveld
Francis Van de Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Arnold De Jonge
Pascal en Ingrid D'Hondt

Zondag, 1 maart
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)			
Aletta Rambaut
Koffiedienst			Fam. Buzogàny
Zondag, 8 maart
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van de Walle / Aletta Rambaut
Kerkenwerk / Diaconie
Arnold De Jonge
Julie en Willam Vanderbauwhede
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Bijbelleesrooster

Februari
zondag		
02 februari
maandag
03 februari
dinsdag		
04 februari
woensdag
05 februari
donderdag
06 februari
vrijdag		
07 februari
zaterdag
8 februari
zondag		
09 februari
maandag
10 februari
dinsdag		
11 februari
woensdag
12 februari
donderdag
13 februari
vrijdag		
14 februari
zaterdag
15 februari
zondag		
16 februari
maandag
17 februari
dinsdag		
18 februari
woensdag
19 februari
donderdag
20 februari
vrijdag		21 februari
zaterdag
22 februari
zondag		
23 februari
maandag
24 februari
dinsdag		
25 februari
woensdag
26 februari
donderdag
27 februari
vrijdag		28 februari
zaterdag
29 februari

Matteüs 5:1-12			
Het echte geluk
Matteüs 5:13-26			
Wet met evangelie
Matteüs 5:27-37			
Hard voor jezelf ...
Matteüs 5:38-48			
... mild voor anderen
Deuteronomium 28:1-14		
Zegen
Deuteronomium 28:15-26
Vloek
Deuteronomium 28:27-44
Zinloos zwoegen
Deuteronomium 28:45-57
Ellende
Deuteronomium 28:58-69
Wees gewaarschuwd ...
Psalm 31:1-14			
Paria in nood
Psalm 31:15-25			
Veilig bij de HEER
Deuteronomium 29:1-14		
Verbonden
Deuteronomium 29:15-28
Geen andere goden
Deuteronomium 30:1-10		
Er is altijd een weg terug
Deuteronomium 30:11-20
Kies
Psalm 18:1-16			
Een gebed met grote gevolgen
Psalm 18:17-35			
Wederzijdse trouw
Psalm 18:36-51			
God maakt je sterk
Exodus 1:1-14			
Bang
Exodus 1:15-22			Verlos-kundigen
Exodus 2:1-10			
Adoptieplan
Exodus 2:11-22			
Leven als een prins?
Spreuken 5:1-14			
Gewaarschuwd
Spreuken 5:15-23		
Wees trouw
Matteüs 6:1-18			
Niet voor de bühne
Matteüs 6:19-34			
Denk en geloof niet te klein
Matteüs 7:1-12			Inzicht
Psalm 51			
Schulden en vernieuwing

Maart
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
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01 maart
02 maart
03 maart
04 maart
05 maart
06 maart
07 maart
08 maart

Exodus 2:23-3:10		
Exodus 3:11-22			
Exodus 4:1-17			
Exodus 4:18-31			
Exodus 5:1-18			
Exodus 5:19-6:13(-25) 		
Matteüs 7:13-23			
Matteüs 7:24-8:1		

Klagen helpt
Ja, maar ...
En als ... Ga!
Net op tijd
Werkoverleg mislukt
Verzwaring
Kennen en herkennen
Hogere bouwkunde

