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Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamer Buzogany    09/278.73.09 of 0499/74.81.71 
  Groenestaakstraat 56 - 9030 Mariakerke tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   09/233.67.16   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  09/282.50.81  marijke.kruyne@gmail.com
  Dhr. Francis Van de Walle  09/281.05.18  fjvdwalle@gmail.com
  
Diakenen: Mevr. Rita Martens (voorzitter)  09/362.83.38  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  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  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
    ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg   IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22 
    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

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

Inhoud

De vergadering was op woensdag 11 februari.
De TO DO list werd bekeken en de voorbije activiteiten 
geëvalueerd.
Voor de vooruitblik hebben we het dagprogramma uitge-
werkt van de komst op zondag 22 maart van onze zuster-
gemeente uit Brugge (zie verder).
Voortaan krijgt de Prebyteriaanse kerk van Cameroen 
ook een blad in onze kerkbrief als zij iets te melden heeft. 
Zij komen samen in onze kerk en zo zijn we ook op de 
hoogte van elkaars activiteiten.
De nodige tijd ging ook uit naar het pastoraat, het wel en 
wee van onze gemeenteleden.
Alle jarigen ontvangen in de toekomst de verjaardags-
kaart van Martine De Jonge, die deze taak van mij over-
nam waarvoor een grote dank.
Onze aandacht ging ook naar de Veertigdagentijd. Tijd 
voor inkeer, bezinning en gebed met op Witte Donderdag 
een viering met een gezamenlijke maaltijd.
Op zondag 12 april houden we opnieuw een Paasontbijt 
(zie verder in dit nummer voor de praktische kant).
We zijn ook dankbaar voor de mooie opbrengst bij de 
speciale collectes Lepra, VZW De Goede Hoop en  WWF 
Australië.
Vergeet niet de datum van 19 april vrij te houden voor 
verkiezing bestuursraad en daarna de gemeentevergade-
ring.
De tentoonstelling Sacrale Wervels begint meer vorm 
te krijgen. We brachten een bezoek aan het atelier van 
Frans Wuytack, de beeldhouwer met wie we deze keer in 
zee gaan. Hij bezocht ook het kerkgebouw en was dank-
baar voor de mooie ruimte.
Tot slot dit: Wanneer je vast, bedenk hoe onvoorspelbaar 
leven blijft verschijnen en koester deze aarde tot in het 
kleinste dat ze voortbrengt. (Kris Gelaude)
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Van de bestuursraad

Aankondiging van verkiezingen 
voor de grote helft van de bestuursraad

Context
In januari ontving de bestuursraad een omzendbrief van Vlaams minister Bart Somers waarin hij alle 
lokale gemeenten van erediensten herinnert aan de verplichting om in april 2020 verkiezingen te 
organiseren voor de grote helft van de bestuursraad. 
Het Vlaams Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 
7 mei 2004 bepaalt voor de protestantse eredienst onder meer dat:
- elke kerkgemeente van de protestantse eredienst een openbare instelling is met 
 rechtspersoonlijkheid, die bestuurd wordt door een bestuursraad; 
-  deze bestuursraad bestaat uit vijf verkozen leden en de predikant (of zijn vervanger, die in  
 de kerkgemeente zijn ambt uitoefent) die er van rechtswege deel van uitmaakt; 
-  de bestuursraad om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd wordt in de loop van de maand april; 
-  een bestuurslid voor een periode van 6 jaar verkozen wordt;
-  de uittredende leden opnieuw verkiesbaar zijn; 

Verkiezingen op zondag 19 april 2020
Specifiek voor de kerkgemeente VPKB Gent-Centrum aan de Brabantdam : 
-  organiseren de kerkenraad en bestuursraad op zondag 19 april 2020 een gemeenteverga-
 dering met daarbij verkiezingen voor de grote helft (= 3 bestuursleden) van de bestuursraad; 
-  zal deze gemeentevergadering met verkiezingen vier zondagen na elkaar vooraf aange-
 kondigd worden, dus vanaf zondag 22 maart 2020;
-  beëindigen mevrouw Aletta Rambaut en Francis Van De Walle in april 2020 een bestuurs-
 mandaat van 6 jaar; 
-  beëindigt de heer Jaap de Schipper een bestuursmandaat dat hij op 21 juni 2017 van de  
 heer Rudy Liagre als vervanger heeft overgenomen.
-  heeft mevrouw Aletta Rambaut laten weten dat zij heeft beslist om zich niet herkiesbaar 
 te stellen;
-  is de heer Jaap de Schipper bereid om zich verkiesbaar te stellen;
-  is de heer Francis Van De Walle bereid om zich herverkiesbaar te stellen;
-  heeft de heer Philippe Adams de bestuursraad laten weten dat hij bereid is om zich 
 kandidaat te stellen voor een bestuursmandaat.

Bijgevolg zullen op zondag 19 april 2020 de volgende drie kandidaten voor ver-
kiezing respectievelijk herverkiezing worden voorgesteld aan de gemeentever-
gadering:
- de heer Philippe Adams
- de heer Jaap de Schipper
- de heer Francis Van De Walle

Francis Van De Walle
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Terugblik
Madambakster:
warmste vertelavond met Relaas
 
In december organiseerde Madambakster (Brabantdam 142 – 9000 Gent) samen met Relaas een 
vertelavond rond vluchtelingen.

Relaas zorgde voor vier vertellers die hun waargebeurd verhaal brachten. Vzw Humain zorgde voor 
een warme maaltijd vooraf, zoals ze die ook in Calais met alle liefde serveren. Madambakster bracht 
taart en chocomelk! Het werd een wondermooie avond. Er werd geluisterd, verteld, gegeten, gela-
chen. Alle opbrengsten gingen naar de vzw Humain.

Bedankt aan alle deelnemers, de protestantse kerk die haar deuren voor de gelegenheid opende en 
vooral alle vrijwilligers en sprekers die ons pad via dit initiatief kruisten voor hun inspiratie en onge-
lofelijke wil deze wereld een stukje mooier te maken! 

Foto’s: Helena Verheye
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Terugblik

75 jaar geleden: 
de bevrijding van Auschwitz, 
het grootste concentratiekamp uit WO II
Op 27 januari 1945 bevrijdden Sovjet-soldaten de hoofdkampen van het concentratiekamp-
complex Auschwitz Birkenau. Ter gelegenheid van deze herdenking richtte de kerkenraad van 
Gent-Brabantdam een schrijven aan de Gentse Joodse Gemeenschap.

Geachte mevrouw Sperling,
Geachte leden van de Joodse Gemeenschap,

Vandaag, 27 januari, werd dag op dag, 75 jaar geleden het uitroeiingskamp Auschwitz-
Birkenau bevrijd, toen zonder veel omhaal. 
De Joodse Gemeenschap is door de eeuwen heen gestigmatiseerd en o.a. opgesloten in getto’s 
alleen omwille van haar geloof, maar de destructieve en georganiseerde misdaad tegen de 
mensheid als tijdens WOII was ongezien. 
Joodse organisaties, scholen en politici organiseren al tientallen jaren bezoeken aan het uit-
roeiïngskamp Auschwitz-Birkenau, maar raakt het de mensen diep genoeg? Men hoort zo 
vaak: deze wandaden nooit meer, maar leert de geschiedenis ons niet dat ondanks alles er 
opnieuw genocides plaatsvonden en -vinden t.a.v. andere volkeren?
Bij herdenkingen als deze van vandaag gaan de verhalen bij ons door merg en been. Het enige 
wat we kunnen doen, is blijven herhalen wat er gebeurd is om te vermijden dat de onmenselij-
ke gruwel vergeten wordt of respectloos afgezwakt en zelfs ontkend wordt. 
Als Verenigde Protestantse Kerk in België, gemeente Gent-Centrum (Brabantdam), willen wij u 
ons medeleven betuigen. Ons hart gaat uit naar de Joodse Gemeenschap en in het bijzonder 
naar deze van Gent. 
Dankbaar voor de goede banden die wij met elkaar mogen onderhouden, verzoeken wij u onze 
groeten over te brengen aan de leden van uw gemeenschap, ook in Antwerpen en Brussel. 

Namens de kerkenraad Gent-Centrum (Brabantdam),
Rita Martens, voorzitter

Geachte Mevrouw Martens,
Geachte vrienden van de Protestantse Kerk Brabantdam,
 
Ik ben ten zeerste ontroerd door uw bericht van steun en sympathie op deze 27ste januari, 
dag waarop men overal de gruwel van de 2de Wereldoorlog herdenkt.
Ik geef uw bericht van medeleven door aan onze leden.
Bij deze gelegenheid wil ik u ook laten weten hoezeer wij uw jarenlange gastvrijheid waarde-
ren die ons te beurt valt in uw Cultureel Centrum.
 
Met onze vriendelijke groeten,
Namens de Joodse Gemeenschap Gent,
Eliane Sperling-Lewin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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District

Districtsnieuws en… quiz !
Op vrijdag 14 februari had de jaarlijkse ontmoeting plaats 
tussen het districtsbestuur en een afvaardiging van de Sy-
nodale Raad. Die was zoals steeds erg verrijkend voor bei-
de partijen, omdat wij er vernemen welke plannen er leven 
in Brussel, maar wij de Brusselse delegatie ook deelgenoot 
kunnen maken van onze vreugden en zorgen.

Die laatste betreffen vanzelfsprekend de vacante gemeen-
ten, Ronse, Kortrijk en Knokke. Op elk van die plaatsen beweegt er wat, maar is het op een definitief 
beroep nog even wachten. De procedures en hinderpalen voor de beroepingsprocedure vormden 
dan ook een belangrijk onderdeel van deze vergadering. Daarnaast deelden wij de zorg over kleine 
gemeenten en werd een invulling besproken van de vrijgekomen predikantsplaatsen na het opheffen 
van Wevelgem en Geraardsbergen.

Maar wat behalve onze 
predikant en districts-
voorzitter niemand van 
tevoren wist, is wat de 
lunch zou bieden. Dat 
bleek tot ieders verras-
sing een 3-gangenmenu 
met heerlijke soep (rood 
van kleur, maar de secre-
taris denkt niet dat het 
tomaten waren…), zalm 
met een groentenpuree 
en warme kerstomaat-
jes en tot slot een roze 
kwarktaart, bezaaid met 
kleine hartjes vanwege de 
datum (zie boven).

Als bijlage een foto van 
deze dis, met daarop 12 
mensen. De lezer die de 
meeste namen kan noe-
men van die mensen wint 

2 flessen wijn van het huis Vintense (een witte Chardonnay en een rode Merlot). 

Inzendingen worden verwacht op vpkb.district.owv@gmail.com
Rudy Liagre,

districtssecretaris.
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Graag uw aandacht

Geachte gemeenteleden,
 
Van verschillende zijden wordt ons gevraagd namens de Kerk een 
aantal aanbevelingen te geven met betrekking tot het coronavirus 
Covid-19. Zoals u, volgen wij de evolutie van de situatie aandachtig.
Ter herinnering: afgezien van enkele mensen die zijn teruggekeerd 
van een reis, die voor de nodige tijd in quarantaine zijn geplaatst, is 
het coronavirus voorlopig niet uitgebroken in België. Waakzaamheid 

is uiteraard geboden, maar voor het ogenblik er is geen reden tot onnodige bezorgdheid.
Alhoewel het coronavirus de volle media-aandacht krijgt, is het moeilijk om vandaag het reële risico 
in te schatten.
 
Wij raden u aan de maatregelen van de FOD Volksgezondheid nauwgezet te volgen. Deze zijn uiterst 
eenvoudig toe te passen: "Was je handen regelmatig; bedek je mond en neus bij het hoesten en nie-
zen; vermijd nauw contact met personen met symptomen van aandoeningen van de luchtwegen 
(bijvoorbeeld hoesten en niezen).»
Aarzel niet om zelf regelmatig de website van de FOD te raadplegen:
https://www.info-coronavirus.be/nl
 
De FOD Volksgezondheid heeft ook een affiche met aanbevelingen voorbereid, die u kunt printen en 
bevestigen op plaatsen die druk bezocht worden:
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_NL.pdf
 
Ter herinnering: volgens de FOD Volksgezondheid mogen personen die terugkeren uit besmette ge-
bieden onmiddellijk hun normale leven hervatten. Bij het geringste symptoom van ziekte, worden ze 
echter verzocht om thuis te blijven en de huisarts te contacteren.
 
Het spreekt voor zich dat in het kader van kerkbezoek enkele bijzonderheden meespelen. Onze Zus-
terkerken hebben hierover zeer verschillende meningen geuit, vooral wat betreft het drinken uit een-
zelfde beker bij het Heilig Avondmaal. Wij willen u niet beïnvloeden wat betreft de manier waarop 
u de kerkdienst met het Avondmaal organiseert, maar wij doen gewoon een beroep op uw gezond 
verstand in dezen.
 
Nogmaals, wij volgen de situatie dagelijks. Mocht het nodig zijn, dan melden wij ons zo vlug mogelijk 
met verdere aanbevelingen.
Hopelijk blijft u allen in goede gezondheid. 

Jean-Guillaume DeMailly
VPKB-Communicatieverantwoordelijke

28.02.2020    

Coronavirus COVID-19
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Graag uw aandacht

Veertigdagentijd 
Met Aswoensdag op 26 februari hebben we een nieuwe bladzijde in het kerkelijke jaar 
omgeslagen naar de Veertigdagentijd, die vroeger als vastentijd bekend stond. In deze 
periode bereiden christenen zich voor op Pasen. De Veertigdagentijd is ook voor onze 
Brabantdamgemeente een tijd van bezinning en gebed. Samen leven we naar Pasen toe, 
naar het feest van de Opstanding.

In deze periode lezen we niet alleen verhalen uit het Nieuwe Testament, zoals de beproe-
ving van Jezus door de duivel in de woestijn, maar ook de verhalen van het boek Exodus 
zullen hoog op onze agenda staan. Jezus bleef veertig dagen in de woestijn en de Israëlie-
ten trokken onder leiding van Mozes veertig jaar lang door de woestijn. 

De ervaring leert ons dat Witte donderdag een mooie gelegenheid in de Veertigdagentijd is om als 
gemeente samen de laatste avondmaaltijd te gedenken die Jezus Christus samen met zijn twaalf 
discipelen hield. Op 9 april om 19:00 bent u ook dit jaar van harte uitgenodigd voor de avonddienst 
in de Brabantdamkerk. We zullen op die avond niet alleen samen bidden en Avondmaal vieren, maar 
eten ook samen. Daarom is inschrijving voor deze dienst wenselijk.

Als u de dagen in deze vastentijd met een meditatieve tekst wilt beginnen, laat mij toe om een boek 
voor te stellen Veertigdagentijd - onderweg met Dietrich Bonhoeffer.
Ook al is Pasen nog ver weg, ik wens jullie een hoopvolle voorbereiding toe. 

Ds. Tihamér Buzogàny

Gebed

Heer, onze God,
dank voor het perspectief van uw Koninkrijk.
Wij belijden U:
er is zoveel in onze wereld - en in onze levens -
dat niet spoort met uw Koninkrijk:
geweld, onrecht, armoede, dood, egoïsme…
We vieren, juist deze weken, dat dit U niet
onberoerd heeft gelaten.
Dat U ons menszijn tot in de diepste misère deelt.
Dat U, Jezus, opstond tegen alle onrecht.
Ons kwaad en onze dood werden uw kwaad en dood.
Dank dat U ook ons roept om op te staan
tégen alle kwaad en onrecht
en vóór uw rijk van liefde en recht.
Wij bidden U, maak ons oprecht.
Richt ons op uw Koninkrijk,
vanuit het vertrouwen dat U telt wat in het verborgene gebeurt.
Geef ons de kracht en het geloof om op te staan,
voor U, door de ander die op ons pad komt.
Amen. 
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Vooruitblik
Wereld-in-transitie: 
Zoektocht naar spirituele 
antwoorden
Lezingenreeks Denkend Geloven
Woensdag 4 maart 2020 om 19:30 
Woensdag 11 maart 2020 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 laatste:
. Een economie voor de mens - prof. André Watteyne
 Woensdag 4 maart 2020 om 19.30 uur
. Robot aan het Stuur. Mensgericht denken in tijden van artificiële 
 intelligentie - Jochanan Eynikel
 Woensdag 11 maart 2020  om 19.30 uur

De lezingen hebben telkens plaats van 19:30 tot 21:30 op KU Leuven Techno-
logiecampus Gent, Gebroeders de Smetstraat 1 in Gent (routebeschrijving: htt-
ps://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)”. 

Wereldgebedsdag
Sta op, neem uw ligmat op 
en ga lopen!
Vrijdag 6 maart 2020 om 20:00 
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Vooruitblik

Koorconcerten die je 
niet wilt missen

Zondag 15 maart om 16:00 
Brabantdamkerk

Polyfoon 
o.l.v. Lieven Deroo Agnus Dei muziek voor de Goede Week
Wij zijn een projectmatig ensemble van geschoolde zangers, gefascineerd door polyfonie van alle 
tijden. Onze concerten zijn telkens een verrassende combinatie van oude en moderne polyfone com-
posities. We zijn er trots op dat verschillende hedendaagse componisten voor ons hebben geschre-
ven. Onze oprichting dateert van 1999, toen Johan Geerts en zanger-dirigent Lieven Deroo de handen 
in elkaar sloegen en 36 zangers/zangeressen samenbrachten. Sindsdien hebben wij 6 CD’s opgeno-
men en vele beklijvende projecten gezongen, telkens opgebouwd rond één thema. Onze thuisbasis is 
Temse, en daarnaast zijn wij een vaste gast in de Sint-Norbertuskerk in Antwerpen.

Lieven Deroo
Lieven Deroo is afkomstig uit Aalst en begon zijn zangcarrière daar als koorknaap in de Schola Canto-
rum Cantate Domino. Toen hij een licentiaatsdiploma in de economie op zak had, ging hij dwarsfluit 
studeren aan het Brusselse Conservatorium. Zanglessen kreeg hij eerst van Rita Piron. Daarna ging 
hij zich vervolmaken bij de befaamde bas Guus Hoekman in Nederland en bij pedagoge Lucie Frateur.
Als professioneel zanger kon hij aan de slag bij het koor van de Nationale Opera en sinds 1985 maakt 
hij deel uit van het BRTN-koor, het huidige Vlaams Radio Koor, waarmee hij jaarlijks een vijftigtal 
concerten verzorgt.

Als dirigent leidde hij gedurende enkele jaren het Waas Gemengd Koor uit Lokeren en het Middel-
burgs Kamerkoor (NL).  Hij leidde het Vlaams Radio Koor voor een concert met de Petite Messe So-
lennelle van Rossini te Breda (NL) en samen met Johan Geerts stond hij aan de wieg van Polyfoon. Tot 
op vandaag is Lieven de vaste dirigent.

Tickets: 15 / 8 Euro - 4 concerten 40 euro - www.koorlink.be
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Vooruitblik

Dag van de bezoeker
kennismaking FPC
Dinsdag 17 maart 2020 om 14:00 

In juni houden we opnieuw een dag voor de bezoeker.
We staan dan aan de gevangenispoort om vrienden en familie van de mensen 
binnen te bemoedigen door een klein presentje, een kop koffie en een babbel. 

Vorig jaar zijn we ook gestart met een moment aan het Forensisch Psychiatrisch 
Centrum  (FPC) in Wondelgem. Hier verblijven mensen die strafbare feiten heb-
ben gepleegd, maar niet toerekeningsvatbaar zijn verklaard omwille van psychi-
sche aandoeningen of door mentale handicap.
Een kleine 1.000 mensen verbleven tot een aantal jaren geleden in de gevange-
nis maar door de komst van twee FPC's kunnen deze mensen nu de noodzakelij-
ke hulp krijgen om terug te keren in de samenleving.
Omdat we merken dat er veel onbekendheid is over de FPC's hebben we voor 
de deelnemers een moment georganiseerd om een rondleiding te krijgen in het 
FPC Wondelgem. Dit is op 17 maart van 14:00-16:00. Hiervoor dient u zich aan 
te melden bij ondergetekende vóór 1 maart.  Deze rondleiding is bedoeld voor 
wie ook daadwerkelijk mee gaat doen op de dag van de bezoeker op 13 en/of 
27 juni. 

Mocht u interesse hebben, maar niet kunnen op 17 maart of niet mee kunnen 
doen op de dag van de bezoeker, dan is er de mogelijk om zich in te schrijven 
via een open deur dag op 15 maart. Inschrijven doet u dan zelf op https://www.
fpcnv.be/nieuws/open-deuren-in-fpc-antwerpen-en-fpc-gent/
Mocht u twijfelen of vragen hebben, neem gerust contact op.

Eefje van der Linden

Zustergemeente Brugge 
op bezoek
Zondag 22 maart 2020

Welkom - Inschrijven - Welkom - Inschrijven
Onze zusterkerk uit Brugge komt een dagje naar Gent.
’s Morgens wordt de dienst geleid door ds. Jannica De Prenter en ds. Tihamér 
Buzogàny. Rond de middag is er heerlijke soep door Francine Ongenae klaarge-
maakt met broodjes en beleg.

Dan volgt de keuze-activiteit. We hebben twee activiteiten uitgezocht, waarbij 
we rekening houden met de mobiliteit (of het weer) van de deelnemers. 
Enerzijds willen we u graag laten kennismaken met het symbool van de bur-
gerlijke macht van de middeleeuwse Gentenaars, met name Het Belfort! Dit in-
drukwekkende bouwwerk kan makkelijk beklommen worden met de lift! Het 
herbergt verschillende ruimtes waar de archieven bewaard werden, de grote 
stadsklokken te zien zijn en de meer dan levensgrote stadswachters je in de ogen 
kijken. We worden gegidst door Francine Ongenae.
Maar als u opziet tegen de afstand van de Brabantdamkerk tot aan het Belfort of 
het weer niet meezit, dan houden we nog iets achter de hand. 2020 is immers 
het Van Eyckjaar. Dan worden er in een aantal Vlaamse steden allerhande activi-
teiten georganiseerd om dit luister bij te zetten. In première wil Aletta Rambaut 
u een uiteenzetting aanbieden over de glasramen die afgebeeld zijn in de schil-
derijen van Jan Van Eyck en dat zijn er wel wat. Kan er een link gelegd worden 



13 | 

Vooruitblik
tussen die afbeeldingen en nog bewaarde glasramen, delen van glasramen, frag-
menten, enz. Zelfs Brugge en zijn stadhuis komen aan bod! De resultaten van 
dit onderzoek zullen bovendien vanaf eind mei te zien zijn in een bescheiden 
tentoonstelling in de Begijnhofkerk van Sint-Amandsberg. 
Dus die namiddag is er voor elk wat wils!
Hopelijk is er ook wat interesse van onze eigen gemeente. Wie kan zorgen voor 
een cake, een taart, een gebakje…??? Laat het me weten want daarmee sluiten 
we graag de namiddag af. De zon is alvast op die lentedag besteld.

Rita Martens

Opening vernieuwd 
Faculteitsgebouw 

23 maart 2020 om 17:00

De Faculteit voor Protestantse Theologie & Religiestudies (FPTR) en de Facul-
té de Théologie Protestante nodigen uit voor de plechtige opening van het 
vernieuwde Faculteitsgebouw. Bij deze gelegenheid zal aan prof. Heino Falcke, 
astrofysicus, een eredoctoraat worden uitgereikt. Prof. Falcke combineert een 
gedegen wetenschappelijke bekwaamheid met een gelovige levensbeschouwing 
in christelijk perspectief. Na de plechtigheid bent u welkom voor de receptie en 
een bezoek aan het Faculteitsgebouw.
Wanneer? maandag 23 maart 2020 om 17:00
Waar?  Bollandistenstraat 40 – 1040 Brussel

De Raad van Bestuur van de FPTR is op zoek naar twee Nederlandstalige 
leden. 
Bent u geïnteresseerd of wenst u eerst meer informatie, dan volgen hieron-
der de contactgegevens, waar u terecht kunt:
+32 2 735 67 46 of info@protestafac.ac.be

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.

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 aange-
boden. Op volgende data waren de bloemen bestemd voor:
02 februari: voor Francis Van De Walle als dank voor zijn onvermoeibare inzet
09 februari: voor Mini Schipholt ter bemoediging
16 februari: voor het goede herstel van Nico van Belle
23 februari: voor Wim Bruyneel ter bemoediging
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Het Lam Gods bekeken vanuit 5 verschillende levensbeschouwingen
| Profundo in Gent | 
25.03.2020
St. Baafskathedraal Programma

Tijdens deze Profundo-avond kom je alles te weten over de mysteries en geheimzin-
nigheden van Van Eyck’s befaamde retabel over het Lam Gods. Vervolgens gaan we 
in een panelgesprek in op welke plaats offer heeft binnen ieders levensbeschouwing, 
wat het betekent om te offeren en welke manieren er zijn om een offer te brengen.

19:00 Onthaal Sint-Baafskathedraal - Sint-Baasplein
19:30 Bezoek aan het Lam Gods o.l.v. Ludo Collin, rector van de kathedraal
20:30 Vido-opname restauratie van het Lam Gods, 
 St. Baafshuis, Biezekapelstraat 2 - Gent
20:45 5 levensbeschouwingen gaan in gesprek over het retabel:
 Ludo Collin (katholicisme); Aletta Rambaut (protestantisme); Freddy 
 Mortier (vrijzinnigheid); Brahim Bouzahif (islam) en Frank Dewaele 
 (boeddhisme). Moderator: Peter Malfliet (bisdom Gent).
21:30 Receptie

Deelname gratis. Gelieve op voorhand in te schrijven via www.profundo.be
Voor meer info: oostvlaanderen@orbitvzw.be of 0494 59 19 12

Avondcontact
26 maart 2020 om 19:30
Brabantdamkerk

Onbekend maakt onbemind: 
Glasramen afgebeeld in het oeuvre van Jan Van Eyck!
Aletta Rambaut

Tijdens het Van Eyckjaar 2020 staan de schilderijen die we van Jan Van Eyck kennen 
in het daglicht. Zijn oog voor detail blijkt niet alleen uit de paradijselijke landschap-
pen die hij schilderde (zie voordracht 23 april). De interieurs zijn steeds verlicht (en 
belicht) door glas-in-loodpanelen. Zelfs in het Annunciatie-paneel van het Lam Gods 
is een glas-in-loodpaneel afgebeeld. Hij geeft niet enkel het ongebrandschilderd pa-
neeltje perfect weer, maar zelfs de herstelloodjes. Maar in hoeverre liet Van Eyck 
zich leiden door de realiteit of zijn de vaak gebrandschilderde glazen gefantaseerde 
voorstellingen? En zijn er nu na zoveel eeuwen nog glasramen te vinden die verge-
lijkbaar zijn met de voorgestelde? Hoe realistisch zijn de glasramen dus in het gehele 
oeuvre van Van Eyck? Hoe dan ook een aspect dat onze aandacht verdient.

Aletta Rambaut is kunsthistorica (UGent) en gespecialiseerd in onderzoek, begelei-
ding en conservatie van historisch gebrandschilderd glas.
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Pasen 

Zondag 12 april 2020We wensen elkaar een gezegend Paasfeest en iedereen kan om 8:30 in de Brabant-
damkerk aanschuiven aan de mooie gedekte tafel voor het paasontbijt door Philippe 
en Jasper Adams verzorgd.

Heeeeeeeeeeeeeeeeel lekker…

We vragen een vrije bijdrage op de dag zelf, maar inschrijven kan je best doen bij mij.

Rita Martens

Gemeentevergadering 
met verkiezingen 

bestuursraad
19 april 2020

Overeenkomstig art. 26 van ons gemeentereglement wordt op zondag 19 april 2020 
een gemeentevergadering gehouden, met o.a. als agendapunt de verkiezing van le-
den van de bestuursraad. De verkiezing vindt plaats aansluitend aan de kerkdienst, 
d.w.z. rond 11:00 (zie ook blz. 4 - Aankondiging Bestuursraad).

Op de dag van de verkiezing worden de stemmen uitgebracht door middel van stem-
briefjes waarop de namen van de kandidaten vermeld staan. 
. Een stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid volmacht 
 geven om voor hem te stemmen. 
. Een stemgerechtigd lid mag niet meer dan twee volmachten aanvaarden. 
. Volmachtsformulieren worden samen met de uitnodiging voor de 
 vergadering verstuurd. 

De overeenkomstig artikel 10 van het gemeentereglement samengeroepen ge-
meentevergadering neemt geldige besluiten over alle punten die op de agenda ver-
meld staan, wanneer tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of door 
volmacht vertegenwoordigd is.
De lijst van stemgerechtigde leden ligt op de tafel voor aan de kerk.
Wij hopen dan ook dat u op deze vergadering aanwezig kunt zijn of, indien niet 
mogelijk, een volmacht wilt geven, zodat het vereiste quorum bereikt wordt.

Hagenpreek! 
21 mei 2020

Horebeke

Noteer het alvast in uw agenda: Hemelvaart (21 mei): hagenpreek in Horebeke.
In de Geuzenhoek in Horebeke, dé historische plaats van het protestantisme in Vlaande-
ren, organiseren we een hagenpreek op donderdag 21 mei. En net als in de 16e eeuw: 
niet alleen voor onszelf maar voor iedereen die interesse heeft. 
In het bijzonder willen we alle protestantse gemeenten in het district Oost- en 
West-Vlaanderen uitnodigen. 
Praktisch
Aanvang: 10:00, na de dienst is er een uitgebreide koffietafel.
Adres: pastorietuin, ingang tegenover de notaris, Abraham Hansstraat 17, Horebeke.  
Slecht weer: maakt niet uit, we hebben een alternatieve locatie!
Stoelen: voor de ouderen worden stoelen verzorgd, anderen vragen we zelf een stoel 
mee te nemen. 
Opgave: kunt u ons per gemeente laten weten met hoeveel u ongeveer komt? Dit in ver-
band met de catering. U kunt dit doorgeven aan ds. Simon van der Linden: 055-613352 
of ds.s.f.vanderlinden@gmail.com
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Gedachten die je niet loslaten

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Vrijdagavond 28.03.2020 voor het aprilnummer
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

(On)gelukkig zijn…
Op 14 februari werd Raymond van het Groenewoud 70 jaar, een 
ideaal moment voor zijn liedje Gelukkig zijn, daarvoor zou ik alles 
geven. Dat sloot mooi aan bij de preek van 2 februari over Het echte 
geluk. Want wat is dat geluk, waarvoor men alles over zou hebben? 
Is dat vooral Janny Geluk?

Als ik hierover nadenk, besef ik dat ik een geluksvogel ben. Op mijn 64 jaar heb ik mijn beide ouders 
nog, een lieve echtgenote en gezonde kinderen en kleinkinderen. Een mooie baan en geen financiële 
zorgen. Maar in mijn dagelijks werk stel ik vast, dat dit lang niet voor iedereen het geval is.
Vanochtend nog zag ik de mama van 2 sterrenkindjes, een lang verwachte tweeling, gestorven in de 
moederschoot. En of ze ongelukkig was! Daar kan ze onmogelijk mee verder, zelfs nu ze opnieuw 
zwanger is. Een dubbel gevoel van blijdschap en angst overheerst het geluk van het vooruitzicht op 
een dochtertje. Ze blijft rouwen, want dit had haar derde kindje moeten zijn…

Van ziekenhuisaalmoezeniers hoor ik dezelfde vragen. Waarom met mij? De vraag die Job verlamde 
en die ook ons kan overvallen bij ziekte, verlies of een ongeluk. 
Bovenaan de top 10 in de boekenlijst van februari staat een boekje van de Leuvense psychiater Dirk 
De Wachter De kunst van het ongelukkig zijn. Daarin stelt hij in essentie dat streven naar geluk als 
levensdoel een vergissing is. Streven naar zin en betekenis daarentegen, is waar het leven echt om 
draait. Die boodschap, ook in pastorale gesprekken, is niet steeds gemakkelijk concreet te maken, 
maar desondanks fundamenteel. Dat vereist empathie, het vermogen om zich in te leven in de situ-
atie van de ander zonder moraliserend of betuttelend op te treden. 

Echt geluk vinden, is het vinden van antwoorden op vragen. Dat kan soms gebeuren in het stille  ge-
bed of meditatie. Maar hulp van anderen – al dan niet professionelen - kan daarbij ook zinvol zijn. Het 
lijden is het ergste als men dat alleen moet dragen, maar gedeelde smart is halve smart  Zich verbon-
den voelen met de ander, meelevend, soms zonder veel woorden, kan de ander gelukkiger maken en 
dat blijft de eenvoudigste manier om ook zelf gelukkig te worden. Mijn geluk als geluksvogel bestaat 
er in anderen gelukkig te maken, en… misschien dus toch Janny Geluk.

Rudy Liagre

Dat heet dan gelukkig zijn, een deur die plots open gaat. Dat heet dan gelukkig zijn, ‘t gevoel niet alleen te zijn. Dat maakt me blij, maakt me blij, maakt me blij!
Ann Christy
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De jarigen in maart zijn:
02 maart: Henny Van Kesteren
06 maart: Mark Bettens
11 maart: Adriaan Van Bree
11 maart: Ingrid De Meyer
11 maart: Emilie Van den Boer
14 maart: Peter Van Damme
15 maart: Erika Görzel
19 maart: Maarten Jonckheere

Waar en wat in onze stad
Waar en wat in onze stad
U heeft nog een uitslag van mij te goed van mijn opdracht in ons blad van januari. Ik 
realiseer me al een tijdje dat ik jullie teleurgesteld heb met de wel heel eenvoudige 
vraag over De Scheve Toren van Gent. Duidelijk veel te gemakkelijk om op te reage-
ren. 
De Peperbus die te bewonderen is aan de Isabellakaai is gekend in Gent. Maar wist u 
ook dat hij vroeger een tweelingbroer had toen ze lang geleden de muren rond Gent 
tussen de Heuvelpoort en de Kortrijkpoort sierden en vooral als uitkijkpost dienden 
om alle gevaar uit het Zuiden tijdig in het oog te krijgen en de stad, o.a. vandaar uit, 
te verdedigen. Toen de muur werd afgebroken werd De Peperbus toch bewaard en 
zoals u weet in 2019 gerestaureerd en geconsolideerd. Tot zo ver de opdracht van 
januari. 

Maar ik kom nog eens terug op die over Hippolyte Van Peene.
Mijn twee meest trouwe reporters zijn op mijn uitdaging ingegaan om een foto te 
maken en in te leveren van het grafmonument Hippolyte. Zij trokken daarvoor naar 
de oudste begraafplaats van Gent: de Zuiderbegraafplaats aan de Ottergemse steen-
weg. Dit grafmonument van Hippolyte werd een jaar na zijn dood op 53 -arige leeftijd in 1865 ge-
maakt door Antoon Van Eename. In 1902 werd zijn echtgenote Virginie bijgezet, Virginie heette Miry, 
en was de tante van Karel Miry de componist van de Vlaamse Leeuw. Zo vallen alle stukjes van de 
puzzle op hun plaats. Hippolyte leerde haar kennen als student aan de Gentse universiteit, waar hij in 
1831 zijn studie geneeskunde begon en niet in Leuven zoals ik eerder vermeldde. Zij had een prach-
tige stem en hij begeleidde haar maar al te graag op de piano.
Overigens bestaat er een interessante brochure over deze begraafplaats met een vlindertuin die een 
bezoekje waard is. 

Tot zover deze rubriek, uit uw reacties merk ik dat er weinig interesse voor is en met veel dank aan 
Louise en Arnold en zo nu en dan iemand die mij over één of andere opdracht aansprak, lijkt het me 
beter om plaats te ruimen in ons maandblad voor andere rubrieken. Toch heb ik het met veel plezier 
opgestart en als jullie het toch zouden missen dan hoor ik dat graag. Ik sta altijd open voor interactie.
Misschien is er wel iemand onder u die deze rubriek wil verder zetten met nieuwe, interessante en 
onbekende plekjes, gebouwen, beelden van ons schone Gent. 

Marijke Schaefer

20 maart: Anne-France lutke Schipholt
23 maart: Simonne Vereecken
24 maart: Huguette Spatz
30 maart: Ko Van Heest
31 maart: David Van den Hende
01 april:    Marleen Van Hoornyck
03 april:    Tihàmer Buzogàny
03 april:    Dàvid Buzogàny
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Pastoraat
Wel en Wee van de Brabantdamgemeente

Daar sta je dan in je gevoel op het 
dak van de wereld en op dat mo-
ment kun je de pure zuiverheid en 
sacraliteit aanschouwen en voel je 
Gods hand heel nabij. Even maar, die 
eerste indruk en als vanzelf keert de 
rust terug in je geest en je hart en 
krijg je nieuwe energie en hoop om 
de dagelijkse sleur weer op te ne-
men en daal je af naar de wereld die 
wij mensen hebben gecreëerd. 

En dat is goed, want daar ligt ons 
leven en onze verantwoordelijkhe-
den en daar zijn wij verbonden met 
elkaar. 

Een vreemd begin voor deze rubriek, maar ik wilde 
u laten delen in dat unieke moment dat ikzelf mocht 
ervaren en waarvan ik heel goed besef dat velen on-
der u dit nooit in het echt kunnen aanschouwen.
Maar nu over naar het verslag van het wel en wee in 
onze gemeente. Het is een iets kortere maand dan 
de anderen, maar dat neemt niet weg dat we weer 
heel wat te melden hebben, zorgen en vreugden, 
die we graag met elkaar delen.

Verhuis
Willem en Agnes Lorein-Van den Broeck hebben 
afscheid genomen van hun grote huis met tuin in 
Zwijnaarde maar zij blijven wel in dezelfde gemeen-
te, waar Agnes in de Zilvermolen in flat 107 is ingetrokken en Willem in het rusthuis zelf verblijft. Een 
hele omschakeling en een afscheid van een lange periode van jullie leven. Wij wensen jullie op jullie 
hoge leeftijd nog een goede tijd toe in dit nieuwe home. Adres: Agnes Van den Broeck Heerweg-Zuid 
126, Flat 107, 9052 Zwijnaarde, Agnes zorgt er dan wel voor dat eventuele post ook bij Willem komt. 

Weer thuis
Na haar verblijf in het ziekenhuis was Mini Schipholt half februari weer zover opgeknapt dat zij op 
haar verjaardag naar huis kon, mits de nodige omkadering, die haar dochter Anne-France zo goed als 
mogelijk heeft geregeld. De rust in eigen omgeving was een weldaad voor Mini. We hopen dat het 
je zal helpen om weer helemaal jezelf te worden, ondanks de beperkingen die de leeftijd met zich 
brengen. We wensen je toe dat je nog lang kan blijven wonen in je huis en in de omgeving waar je je 
zo goed voelt. 
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Ook voor Nico van Belle is de ingreep aan zijn 
elleboog weer verleden tijd en mag hij onder-
tussen zijn werk alweer opnemen. Een opluch-
ting voor iedereen dat deze lastige periode nu 
eindelijk afgesloten is. Moge je in de toekomst 
gespaard blijven voor zulke werkongevallen met 
onaangename gevolgen.
Van Renée Hugaerts kregen we goede berichten, 
de controles voor haar zoon verlopen naar wens. 
Hun dankbaarheid is groot dat zwaarder onheil 
is afgewend.

Winterse snufneuzen
Deze winter, die er eigenlijk geen is, zorgt er wel 
voor dat velen aan huis gebonden zijn, grieperig 
en verkouden. De regen of de storm houden ons 
binnen en daarom heb ik in plaats van op bezoek 
te gaan heel wat fijne telefoongesprekken gehad. 
Zelfs toen wij  in de bergen waren, kreeg ik  Ja-
nine Hoste-Larno aan de lijn, die zo blij was met 
haar bloemen van de kerk en mij daarvoor wil-
de bedanken. Gelukkig is de bronchitis, die haar 
lang heeft gekweld, nu ook genezen. 

Nu ik dit artikel schrijf, is het Coronavirus hard 
bezig ons wereldbeeld te veranderen. We hopen 
dat door al de maatregelen dit maar een tijde-
lijke fase is, want langzaam maar zeker krijgt de 
vrees voor deze kwaadaardige griep ook ons in 
de greep. Laten we rustig blijven, geen onnodi-
ge risico’s nemen maar ook het gezond verstand 
laten zegenvieren en zo onszelf en anderen be-
schermen. Bezoekjes aan elkaar zijn fijn, maar 
ben je verkouden of voel je je niet zo lekker, stel 
het dan uit en geef liever een telefoontje of stuur 
een kaartje. Dit geldt zeker voor ziekenhuisbe-
zoek. 

Nu ik dit artikel klaar maak voor verzending be-
reikt ons het bericht dat ds. Tihamér Buzogàny 
door een stevige griep geveld is en daarom voor 
alle zekerheid beide Bijbel-aan-huis-avonden van 
eind februari heeft geschrapt. Als u de kerkbrief 
leest, zal onze predikant vast weer zijn drukke 
bezigheden terug opgenomen hebben.

De storm
Onverwacht kwam het appartement van John De 
Backer uitgebreid in het journaal. De glazen pa-

nelen van de terrassen vlogen weg met de super-
storm Ciara en de volgende, die het hoogste flat-
gebouw van Gent in haar greep hield. Gelukkig 
liep het goed af, maar John kijkt nog steeds op 
houten panelen i.p.v. van doorzichtig glas. Toch 
goed dat het tot de terrassen beperkt bleef en je 
aan erger ontsnapt bent.

Senioren op de dansvloer
Onze vaste kern dansers geeft regelmatig uit-
voeringen in zorgcentra, zo ook op 13 februari in 
de Kouterhof in Heusden en naar die optredens 
wordt door beide partijen uitgekeken. Tijdens 
deze geanimeerde dansmiddagen, waarop ieder-
een welkom is, krijgt Rita Martens iedereen op 
de dansvloer. Deze keer was het thema Valentijn. 
Vorig jaar nam onze dominee zijn moeder mee, 
dit jaar waren Agnes en Marcel Bundervoet van 
de partij. Jammer genoeg moest Mini Schipholt 
verstek laten gaan, maar de trouwe leden Janny 
Geluk en Micheline Morel waren op post. Het 
werd een romantische middag waar residenten 
en dansers heel erg van genoten hebben.

Wij delen onze zorgen met degenen die het 
moeilijk hebben, maar niet expliciet met name 
genoemd willen worden,  met degenen die alleen 
zijn en geconfronteerd worden met alle moeite 
en verantwoordelijkheid die daarbij komen kij-
ken en waarvoor vaak ook de energie en de puf 
ontbreekt om dit allemaal alleen te runnen. De  
digitalisering en automatisering van instanties, 
banken, gezondheidsinstellingen, de codes en ga 
zo maar door, het duizelt ons ouderen soms. 

Aan het eind van de winter, die eigenlijk geen 
winter is, zijn we vaak zo moe en lusteloos. Het 
wordt tijd dat zonnigere en warmere tijden aan-
breken en we buiten kunnen komen of vrolijk 
naar buiten kunnen kijken. Wees gerust, dat zal 
gebeuren, dat merken we al aan het lengen van 
de dagen. 

De Veertigdagentijd is al begonnen, Pasen wenkt, 
laten we samen op weg gaan, hand in hand.

Marijke Schaefer
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Ter overdenking

Kies                 

“Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en 
tegenspoed, tussen leven en dood” (Deuteronomium 30, 15)                                                                                           

In de Veertigdagentijd wordt van ons verwacht om op te staan, in 
beweging te komen en om keuzes te maken. God zet mensen in 
beweging en moedigt hen aan om op zoek te gaan naar vrijheid. 
Ook het Volk van Israël moest na een veertig jaar durende tocht in 
de woestijn een keuze maken: “tussen voorspoed en tegenspoed, 
tussen leven en dood”. Het beloofde land dat na vier decennia voor 
Mozes zijn voeten ligt en waar hij nooit binnen zal treden, ziet er 
anders uit dan beloofd was, geen melk en geen honing, maar het 

doel is bereikt. Het volk van Israël is eindelijk vrij! 

Met deze scene aan de grens van het beloofde land eindigt er een periode in de levensreis van Israël 
en ze voelden en wisten dat elk einde een nieuwe begin is. Een nieuw begin met andere mensen, 
andere perspectieven en met andere mogelijkheden. Jozua staat al klaar! De naam van de nieuwe 
leider betekent: God is zijn hulp of God de redder. Hij staat klaar om het estafettestokje van Mozes 
over te nemen en het volk staat klaar voor de keuze tussen leven en dood. 

Er gaat geen dag voorbij in ons leven of we moeten een keuze maken. Sommige stellen weinig voor. 
Welke kleren trekken we aan? Wat eten we? Maar weer andere keuzes zijn belangrijker en kunnen 
grote gevolgen hebben. Welke opleiding ga ik volgen? Welk beroep wil ik uitoefenen? Met wie ga ik 
trouwen? Hoe voed ik mijn kinderen op? Hoe ga ik met mijn omgeving om? 

De 120-jarige leider moedigt zijn volk aan: Kies voor het leven! Een leven in het Oude testament bete-
kent een leven dat beantwoordt aan Gods bedoeling. Er is geen belangrijkere keuze dan deze. Kiezen 
voor God de Schepper betekent, het leven in het oude verbond en er is gewoon geen tussenweg. Het 
is leven of dood! 

De vraag die we ons in deze Veertigdagentijd stellen: wat betekent leven voor u en voor mij, hoe defi-
niëren we dit in 2020? Een eenvoudige vraag, maar als je er een antwoord op probeert te geven, dan 
pas ontdek je hoe complex dat is. Je herkent leven als je het ziet. Maar wat is het? Iedereen weet: een 
steen leeft niet en een insect wel. Kan jij uitleggen waarom dat zo is? Volgens sommigen is het leven 
niets meer dan een dna-software-systeem. Maar wat is leven voor u? Wat betekent leven voor mij? 
Wat betekent leven voor gezonde mensen? En wat is de kijk van zieken op het leven?

Elke dag in de Veertigdagentijd brengt ons een stapje dichter bij het Paasfeest wanneer we de keuze 
mogen maken voor degene die gezegd heeft: “Ik ben de weg, de waarheid en het Leven” (Johannes 
14, 6).

Ds. Tihamér Buzogàny 
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Bezinning

Bijbelpodcast 
Eerst Dit
Je herkent 
het vast wel. 
Je bent druk 
met je werk, 
gezin, sociale 
leven, sport 
en andere 
maatschap-
pelijke acti-
viteiten. 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 bijbel-
podcast 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 laagdrempe-
lig 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 geïn-
spireerd 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

Jongerenklooster
Een plek van rust, 
bezinning en vor-
ming voor twinti-
gers, dat wil het 
oecumenische 
Jongerenklooster 
in Diepenveen 
zijn. 
Het klooster is 
gehuisvest in 
een voormalige 
abdij, gelegen 
in een prachtige 
omgeving.

Jongeren kunnen er korter of langer wonen: 
bijvoorbeeld om een scriptie af te ronden, 
maar ook als tussenjaar. “Eerst was ik bag 
voor de stilte, maar het werd iets waar ik naar 
verlangde”, vertelt een van de bewoners. Het 
Jongerenklooster biedt vaste momenten om 
te werken, te bidden en te eten. Daarnaast is 
er ruimte om te studeren en om een handje 
te helpen in de keuken of de moestuin. 

Kennismaken? 
Bezoek dan het Kloosterfestival met de jeugd-
groep van de kerk.
Jongerenklooster.nl
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Activiteitenkalender
Woensdag  04 maart 14:00 Seniorendans in de Melac (Zwijnaarde)
    19:30 Denkend Geloven (Technologiecampus Gent)
Vrijdag  06 maart 20:00 Wereldgebedsdag De Bron (Zwijnaarde)
Woensdag 11 maart 19:30 Denkend Geloven (Technologiecampus Gent)
Vrijdag  13 maart 18:00 Kaas- en wijnavond Gaspard-de-Colignyschool
Vrij. - zond.  13-15 maart  Tienerweekend Rijkevorsel
Zondag 15 maart 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
    16:00 Koorlink (Brabantdamkerk)
Dinsdag 17 maart 14:00 Kennismaking met het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent
Woensdag  18 maart 14:00 Seniorendans in de Melac (Zwijnaarde)
    14:30 Bijbel-aan-huis (PCC)
Vrijdaga 20 maart 19:30 Bijbel-aan-huis (fam. Van De Walle - De Pinte)
Zondag 22 maart 10:00 Zustergemeente Brugge komt naar Gent
Maandag 23 maart 17:00 Opening nieuw gebouw Faculteit (Brussel)
Woensdag 25 maart 19:00 Profundo (St. Baafskathedraal)
Donderdag 26 maart 19:30 Avondcontact (Brabantdamkerk)

Woensdag  01 april  14:00 Seniorendans in de Melac (Zwijnaarde)
Zondag 12 april  08:30 Paasontbijt, gevolgd door de kerkdienst (Brabantdamkerk)
Zondag 19 april   Gemeentevergadering met verkiezingen

Zondag 17 mei  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Donderdag 21 mei  10:00 Hagenpreek (Horebeke)
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Dienstenrooster

Zondag, 8 maart                                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Julie en Willam Vanderbauwhede 
 
  
Zondag, 15 maart                                                                                                      Heilig Avondmaal 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Rita Martens / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)    Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Rita Martens / Janny Geluk
  
 
Zondag, 22 maart                                                                                                    Bezoek van Brugge
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
    Ds. Jannica de Prenter
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Ik help een kind (Prot. Solidariteit) 
Organist(e)    Arina Tsytlianok
Koffiedienst    Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
 
  
Zondag, 29 maart                                                                                                                                               
Voorganger   Mieke Felix
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)    Aletta Rambaut
Koffiedienst    Pascal en Ingrid D’Hondt
 
  
Zondag, 5 april                                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Bea Baetens / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)    Arnold De Jonge
Koffiedienst   Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
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Bijbelleesrooster

 Maart

zondag    8 maart Matteüs 7:24-8:1 Hogere bouwkunde
maandag   9 maart Prediker 1:1-11  Kringloop
dinsdag  10 maart Prediker 1:12-2:11 Onderzoeksmethode
woensdag 11 maart Prediker 2:12-26  Wat maakt het verschil?
donderdag 12 maart Prediker 3:1-15  Tijdsbeeld
vrijdag  13 maart Prediker 3:16-4:3 Wat is de zin van het bestaan?
zaterdag 14 maart Prediker 4:4-16  Niet alleen
zondag  15 maart Prediker 4:17-5:8 Belofte maakt schuld
maandag 16 maart Prediker 5:9-19  Geniet van wat je hebt ...
dinsdag  17 maart Prediker 6:1-12  ... wat heb je er anders aan?
woensdag 18 maart Prediker 7:1-14  Realistisch denken
donderdag 19 maart Prediker 7:15-29  Wees geen perfectionist
vrijdag  20 maart Prediker 8:1-9   Het leven is eindig
zaterdag 21 maart Prediker 8:10-17  Levensgenieters
zondag  22 maart Exodus 6:26-7:13 Wie spreekt er eigenlijk?
maandag 23 maart Exodus 7:14-25  Verzet is bloedlink
dinsdag  24 maart Exodus 7:26-8:11 Overal kikkers
woensdag 25 maart Exodus 8:12-28  Apart
donderdag 26 maart Exodus 9:1-12  Geruimd
vrijdag  27 maart Exodus 9:13-35  Na hagel komt ... nog steeds verzet
zaterdag 28 maart Exodus 10:1-20  Kaalslag
zondag  29 maart Exodus 10:21-11:10 De laatste slag
maandag 30 maart Psalm 130  Door een diep dal
dinsdag  31 maart Exodus 12:1-13  Nieuwjaar
 
 April

woensdag   1 april  Exodus 12:14-28  De vooravond van de bevrijding
donderdag   2 april  Exodus 12:29-42  Voorbij
vrijdag    3 april  Exodus 12:43-51  Feestregels
zaterdag   4 april  Exodus 13:1-16  Gedenken en vooruitzien
zondag    5 april  Matteüs 21:1-17  Kinderdienst


