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Inhoud

De kerkenraadsvergadering vond plaats nog voor de co-
ronaproblemen. Het coronabeestje kwam echter stokken 
in de wielen steken en zorgde ervoor dat veel activiteiten 
niet konden doorgaan. We denken hierbij aan Bijbel-aan-
huis, Avondcontact, de samenkomst met onze broeders 
en zusters uit Brugge. Ook Witte Donderdag en het paas-
ontbijt zullen niet kunnen doorgaan.

Gelukkig krijgen we via de media en de e-mails van onze 
dominee voldoende stof tot nadenken...  De verbonden-
heid en solidariteit zijn groot en hartverwarmend, dank 
ervoor. Het is voor iedereen toch wat aanpassen in deze 
vastentijd.

De kerkenraadsleden bellen alle mensen op. Vooral aan 
diegenen die geen computer hebben wordt gedacht. Het 
doet altijd deugd een stem te horen, een verhaal te ver-
tellen of gewoon te luisteren. Als christenen willen we 
onze ogen richten op God: ontsteek een lichtend vuur dat 
nooit dooft. Het doet denken aan het lied: “Ga met God 
en Hij zal met je zijn”.

In de vorige Kerkbrief zijn we gestart met een nieuwe ru-
briek: Gedachten die je niet loslaten… Schrijf je ook eens 
iets op en stuur je gedachten/tekst naar de redactie?

Tot slot hoop ik jullie zo vlug mogelijk te ontmoeten, maar 
momenteel houden we ons aan de slogan: Blijf in uw kot!
We kijken hoopvol uit naar een leven zonder corona!

Gezegend Paasfeest!
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Van de bestuursraad

Coronanieuws van de bestuursraad 
 
Verkiezingen en gemeentevergadering
Zoals u op blz. 4 van de kerkbrief van maart kon lezen, werden de verkiezingen voor de grote helft van 
de bestuursraad met aansluitend een gemeentevergadering aangekondigd en gepland voor zondag 
19 april, de zondag na Pasen. Maar zoals u intussen vermoedelijk ten overvloede hebt vernomen, is 
de hele aardbol en ook Gent intussen in de ban van het zo genaamde coronavirus COVID-19, met alle 
nare gevolgen van dien. 

We beleven historische coronatijden.
Op 18 maart ontving de bestuursraad een omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur met 
als hoofdbestanddeel de volgende mededeling:
Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België, en de 
noodzakelijke maatregelen om deze verspreiding tegen te gaan, zullen de verkiezingen die ten laat-
ste in april en mei 2020 moeten plaatshebben en nog niet zijn georganiseerd, onmiddellijk worden 
uitgesteld voor onbepaalde duur tot de Coronapandemie formeel over is. Dit betekent dat zowel de 
verkiezingen van de bestuursorganen van de geloofsgemeenschappen als de verkiezingen van de 
bestuursorganen van de centrale besturen worden uitgesteld. Alle voorbereidende werkzaamheden 
worden onmiddellijk stopgezet. De huidige leden blijven in functie tot aan de nieuwe verkiezing van 
de leden.

Omdat verkiezingen voor de bestuurs- en/of kerkenraadsleden normaal gezien samenvallend en 
aansluitend georganiseerd worden met een gemeentevergadering, werd in ruggespraak met de ker-
kenraad en de predikant beslist om niet enkel de verkiezingen voor de bestuursraad, maar ook de 
gemeentevergadering uit te stellen naar een later te bepalen datum. In de tussentijd blijven de uit-
tredende drie bestuursleden in functie.

Collectes tijdens de corona-quarantainetijd
Doordat de overheid tijdens deze corona-quarantainetijd kerkdien-
sten tijdelijk verbiedt, kunnen er geen normale collectes gehouden 
worden.
Net als alle andere kerkgemeenten kan de Brabantdamkerkgemeen-
te slechts goed blijven functioneren dankzij de inzet van haar leden 
en sympathisanten en een blijvende financiële ondersteuning maakt 
daar deel van uit.
Daarom nodig ik namens de bestuursraad eenieder uit om ook in 
deze corona-quarantainetijd de Brabantdam kerkgemeenschap te 
blijven steunen door – indien dit mogelijk is - een regelmatige bank-

overschrijving te doen op de zichtrekening voor het kerkenwerk van de Brabantdamkerk: BE12 0000 
3264 0092. 
Als dit echter niet mogelijk is, stel ik u voor om het bedrag dat u gewoon bent om wekelijks in de col-
lectezakken te stoppen, in een briefomslag op te sparen en, wanneer de normale kerkdiensten weer 
toegelaten zijn, mee te brengen naar de zondagse kerkdienst.

Alvast bedankt voor uw begrip en uw medewerking.
Francis Van De Walle
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Van de Synodale Raad

Geachte zusters en broeders,

We bevinden ons met z’n allen in een vreemde, beangstigende en erg onwennige situatie.
Liefde en gevoel van verbondenheid wil zich uiten, zoekt daadwerkelijke ontmoeting en nabijheid. 
Maar solidair zijn, betekent nu afstand houden. Dit is een tijd zonder bijeenkomsten, dit zijn da-
gen zonder zusterlijke kus of broederlijke handdruk, laat staan een omarming. Vele wekenlang geen 
vriendschappelijke por in de rug, geen bemoedigend schouderklopje meer.

Dat roept vragen op, niet in het minst de vraag hoe als Kerk vorm te geven aan ons verlangen en onze 
roeping om solidair te zijn met de meest kwetsbaren.
Maar ook nu willen we samen Kerk zijn. En dat kan en gebeurt ook. Er zijn vele manieren om el-
kaar en anderen op te blijven zoeken en te bezoeken. Stilgezet beweegt er veel en laten we elkaar 
niet los. Allerhande initiatieven, geboren uit het verlangen nabij te zijn en zelf nabijheid te erva-
ren, zien het daglicht. Af- gelopen zondagmorgen kregen heel 
wat gemeenteleden de door hun predikant voorbereide 
papieren kerkdienst toege- stuurd. Anderen zonden een medi-
tatie rond. Op onze web- sites verschijnen gebedsteksten, 
overdenkingen, linken naar video-kerkdiensten. Veel predikan-
ten houden per telefoon en e-mail intensief contact met ge-
meenteleden en met anderen. Gemeenteleden geven vorm aan onderling pastoraat en beseffen in 
deze dagen misschien des te meer hoeveel het voor een ander betekent dat je opbelt, er bent om te 
luisteren en je stem te laten horen. 

We verenigen ons in diepe bezinning en gebed.
Het is een hele uitdaging en dat in onzekere tijden, maar de huidige situatie bepaalt ons des te meer 
bij waar het echt om gaat en wat het mag betekenen om samen Kerk te zijn.

Zoals ook op onze websites vermeld, kunt u ook deze en de komende weken met uw vragen, sugges-
ties en opmerkingen terecht bij de medewerkers van het hoofdbureau van de VPKB. Zij werken van 
huis uit, zijn per e-mail bereikbaar:
. bureau@protestant.link voor al uw administratieve vragen;
. comm@protestant.link voor de verspreiding van informatie op de website of op Facebook;
. compta@protestant.link voor betalingen of terugbetalingen.

Ook de telefoon werkt door. Telefonisch ingesproken berichten worden meerdere malen per dag 
beluisterd en opgevolgd. 

Ik draag u allen in mijn gebeden,
bid u de wijsheid en de creativiteit van de Geest Gods toe,
en zend u mijn hartelijke groet,
verbonden in Hem die ons verenigt.

Namens de Synodale Raad,
Ds. Steven H. Fuite, voorzitter

17 maart 2020

Stilgezet beweegt er veel en 
laten we elkaar niet los. 
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Terugblik
Bedankingen

vzw De Helpende Hand dankt voor de kerstgift van 950 euro en voor de kerst-
maaltijd die Gent-Brabantdam op 14.12.2019 organiseerde.
“Wat betreft de kerstmaaltijd zijn we ons ervan bewust dat heel wat vrijwil-
ligers van de Brabantdam opnieuw een fantastische inspanning hebben ge-
daan. Zoals de vorige jaren was de kwaliteit van de maaltijd excellent...
Wat betreft de kerstgift willen we benadrukken, dat deze integraal gaat naar 
het verdelen van voedselhulp aan de doelgroep, het organiseren van sociale 
activiteiten voor deze mensen en hun familie alsook individuele begeleiding. 
Mogen we u tenslotte vragen om verder voor De Helpende Hand te bidden, in 
de eerste plaats voor de mensen die we bereiken, maar ook voor de buddies 

die deze mensen zo goed als mogelijk helpen en begeleiden.”

Het WWF dankt voor de gift van 285 euro (collecte d.d. 02.02.2020) 
“mede dank zij jullie konden we snel reageren en hoog nodige steun bieden op het 
terrein. De eindbalans is bijzonder zwaar. In totaal is meer dan 11 miljoen ha ver-
woest door de brand. Het aantal dieren dat het leven heeft gelaten in de vlammen 
bedraagt vandaag 1,25 miljard. Overal zag je de ondraaglijke beelden van verbran-
de koala’s, kangoeroes en wallaby’s... Ecosystemen zullen jaren nodig hebben om 
te herstellen. Met jullie steun en die van andere donateurs hebben we in eerste 
instantie technische bijstand kunnen aanbieden aan de teams op het terrein: brand-

weerlieden, hulpverleners, dierenartsen en vrijwilligers.”

Om gelijkmoedigheid
Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.
Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.
Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.
Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.
Toon mij het gezicht van voor ik begon. 
Maak mij één met alles, één met allen, 
één met de Bron.

Hein Stufkens
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Terugblik

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

Wereldgebedsdag 6 maart 2020
Elvira Tausen stopt na 12 jaar met het organiseren van de Wereldgebedsdag maar Pleuntje Jelleman, 
de vrouw van Stephen Murray, neemt die trekkersrol over.

Vanuit onze kerkgemeenschap waren we goed vertegenwoordigd in de gemeente de Bron te Zwijn-
aarde. Samen als broeders en zusters volgden we het liturgisch boekje, samengesteld door vrouwen 
van verschillende kerken uit Zimbabwe: “Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen”.
Onze ligmatten opnemen en niet machteloos blijven wachten:
- Laat ons een hand geven aan mensen in nood!
- Laat ons kinderen op weg naar hun toekomst in liefde omarmen en onze armen openen in  
 vreugde als het tijd is om recht te staan.

Naast de liederen en teksten ter overdenking luisterden we ook naar het koortje van de Kameroense 
vrouwen.
Tot slot: mogen wij de erfenis van dappere vrouwen verder dragen in onze maatschappijen. De vie-
ring voor 2021 komt vanuit Vanuata en heeft als thema: Build on a Strong Foundation.

Rita Martens
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Gedachten die je niet loslaten

Op zoek naar een nieuw evenwicht?

Sinds een paar maanden al wordt onze planeet 
overspoeld door een niet te vangen, onzichtbaar, 
kleiner dan een oneindig klein wezen, dat ons tot 
in het diepste van onszelf bedreigt. Wij wisten 
het niet, niemand besefte wat er zo geruisloos, 
zo stiekem achter ons in gang werd gezet. De 
mensheid voelde zich op dat moment nog sterk 
en onoverwinnelijk, het getouwtrek om macht, 
om bezit of om het zich goed voelen en geluk-
kig zijn was volop aan de gang, zoals dit al zolang 
bezig was. Die drang om macht en meer was da-
gelijkse kost in het nieuws, in de praatprogram-
ma’s, in de opiniebladen, All over the World. 

Als gelovige mensen hadden we het daar moei-
lijk mee. Als mensen die begrepen dat er veran-
dering moest komen in de aanpak van de proble-
men waar de wereld onder gebukt ging, vonden 

we dat we op moesten staan en een stem en 
een daad moesten stellen. We riepen het door 
de straten, de klimaatmarsen, opkomen voor de 
vluchtelingen op zoek naar een leefbaar leven en 
ga zo maar door. De mensheid zei wel dat ze be-
zorgd was en ook diegenen die deze wereld be-
sturen, vulden er uren debatten mee, aan woor-
den ontbrak het niet en soms ook werden er 
beloftes gedaan en zelfs daadwerkelijk stappen 
gezet. Maar de resultaten van al die zaken waren 
nog nauwelijks waar te nemen. Al die woorden 
en beschouwingen bleken meer lange termijnac-
ties en streefdoelen voor over 10 of 20 jaar te 
zijn. We werden er moedeloos en moegestreden 
van.

En toen ineens begon er een verandering buiten 
onze wil en daden om, nauwelijks waarneembaar 
in het begin, ook voor diegenen die er als eersten 
mee werden geconfronteerd, de inwoners van 
Wuhan. Ach, dachten we hier in het hoogontwik-
kelde Westen, dat is ver weg, dat is niet voor ons. 
En nu zitten we er middenin, onze samenleving 
wordt dooreengeschud en ieder van ons wordt 
er in hun eigen leven, doen en laten mee gecon-
fronteerd. Alles is ineens anders. We voelen ons 
bedreigd en velen zijn bang geworden door alle 
berichtgeving, de statistieken en alle vreselijk 
trieste beelden en verhalen van overal vandaan.

Nu we allen verplicht zijn om in ons kot te blijven 
zijn er ook nieuwe uitdagingen om lichaam en 
geest actief te houden en komt er tijd vrij voor 
reflectie en gebed. Er komt tijd vrij om met ons 
gezin of huisgenoten weer samen in gesprek te 
gaan, zaken te delen en elkaar terug te vinden. 
Het is niet altijd gemakkelijk, maar we leren el-
kaar opnieuw kennen omdat het drukke leven 
van werken en ervoor zorgen vooral niets te 
missen nu stil is gevallen en ons zo ineens ruim-
te en tijd geeft. De wandelingen en fietstochten 
in de natuur doen ons herademen en geven ons 
rust, we leren weer even leven volgens de maat 
van de zon en de maan volgens de gang van de 
natuur. We horen weer de vogels fluiten nu het 
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Gedachten die je niet loslaten

CORONA: de macht der duisternis
Een van de ergste godloochenaars en godsdiensthaters is naar mijn mening wel Richard Dawkins. 
Hij schrijft de grootse scheppingsdaden van God toe aan het toeval. Zowel het heelal als het leven 
zijn volgens hem bij toeval ontstaan om dan verder te evalueren volgens roofzuchtige genen en het 
recht van de sterkste. Dit toeschrijven van de scheppingsdaden van God  aan de macht van het toeval 
wordt in de Bijbel ook wel de zonde tegen de Heilige Geest genoemd. Dawkins trekt een diepe duis-
ternis rond de schepping.

De eerste scheppingsdaad van God, zie bladzijde 1 van de Bijbel, was de schepping van het licht: ''Er 
zij licht”. In het evangelie van Johannes staat: “het licht schijnt in de duisternis en het licht was het 
leven der mensen”.

Rond de jaarwisseling 2019/2020 is een grimmig monster uit de krochten der duisternis gekropen en 
heeft in een razend tempo de planeet veroverd en bedreigt de mensheid. Er is niets tegen te doen, 
er is geen vaccin, hooguit enkele quarantaine-maatregelen. Wie wordt getroffen en wie niet? Zijn wij 
overgeleverd aan de macht der duisternis, het toeval? Moeten wij bang afwachten wat de toekomst 
zal brengen? Onze leiders doen wat ze kunnen, maar erg geruststellend is dat ook niet.

Als christenen is het noodzakelijk dat ook wij onze houding bepalen tegen deze mondiale bedreiging. 
Allereerst wil ik er op wijzen dat God licht is en het leven der mensen en geenszins de dood. Onwille-
keurig komt dan de vraag op: als ik in God geloof en veel bid, word ik dan niet ziek? Zoals wij niet over 
het verloop van deze pandemie kunnen beslissen, net zomin kunnen wij ook maar iets toevoegen aan 
Gods plannen met ons. Ook als wij in God geloven, kunnen we wel degelijk ziek worden en zelfs over-
lijden, alhoewel we mogen hopen op gezondheid. De enige, maar grote zekerheid die we hebben, is 
dat we niet overgeleverd zijn aan de macht der duisternis of het toeval, maar in handen zijn van de le-
vende God die louter licht is en ons inschakelt in Zijn plannen, die leiden naar eeuwig Goddelijk Licht. 

Jacques de Schipper

geraas van het verkeer is weggevallen, de geuren 
worden niet meer onderdrukt door uitlaatgassen 
en onze ogen zien onze stad als op een postkaart. 

We zijn dankbaar en onder de indruk van wat er 
door al die mensen in de zorg wordt gepresteerd 
onder enorm zware omstandigheden en onmen-
selijke druk. Deze vloedgolf van ziekte en verdriet 
is nauwelijks te keren en toch…
Er ontstaan steeds meer initiatieven voor solida-
riteit om onze naasten te helpen, om in te sprin-
gen daar waar het nodig is, er is nog zoveel te 
doen en er wordt ook zoveel hulp spontaan aan-
geboden. De inzet van velen om er met elkaar 

het beste van te maken en zo goed mogelijk door 
deze periode heen te komen is indrukwekkend. 
Maar hoe zal het zijn straks als deze zo onwer-
kelijke periode voorbij zal zijn, zullen we er als 
mensen door veranderd zijn? Zullen we er lessen 
uitgetrokken hebben dat het hoog tijd is om een 
blijvende omwenteling in ons gedrag en hande-
len door te voeren, zodat onze moeder aarde 
weer zal kunnen ademen? Zullen we dit nieuwe 
betere evenwicht kunnen vinden met zijn allen? 
En u hoe denkt u daarover? Laat het gerust eens 
weten, wij stellen uw mening op prijs.

Marijke Schaefer
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Vooruitblik

Sacrale Wervels
In deze quarantaineperiode willen we toch vooruitkijken naar de tentoonstelling Sacrale Wervels met 
opening op zaterdag 4 juli 2020. We stellen het werk centraal van Frans Wuytack,  beeldhouwer en 
boeiend persoon.

Als thema koos hij De terugkeer van de Mens.
‘’On the deepest level, art is a protest against that what is.” Marcuse.
Frans Wuytack - In mijn sculpturen en gedichten kan ik de tijd en realiteit niet anders denken dan 
gekoppeld aan ruimte en mens waarbinnen het gebeuren zich afspeelt. Op een eigenzinnige wijze wil 
ik vorm geven aan zien en voelen. Een soort VOELEN dat je niet hebt maar dat je bent. Hier grijpen de 
sculpturen op twee vlakken in. Je wordt niet alleen geconfronteerd met de vraag Wat is dat maar ook 
met de vraag Wie ben ik. Waarnemen is geen neutrale ervaring maar medeplichtigheid.

Op 4 juli beginnen we om 19:00 met muziek en een speech door Ludo De Brabander, auteur, vredes-
activist en schrijver voor Knackmagazine. Tevens is hij een vriend van Frans. Na de officiële opening 
bieden we een receptie aan op het kerkpleintje. Het belooft een feestelijke avond te worden.

Meer nieuws over het leven van Frans Wuytack krijgt u in een volgende Kerkbrief. We zijn Frans 
Wuytack ontzettend dankbaar dat hij gezien zijn hoge leeftijd spontaan zijn medewerking toezegde.
Tijdens de Gentse feesten staan nog tal van andere activiteiten op het programma.

Rita Martens
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Pasen voor groot en klein

De tijd rond Pasen in de kunst
In kunstwerken is het Paasthema door de eeuwen heen overvloedig afgebeeld. Op de volgende twee 
pagina’s willen we een chronologisch overzicht geven van de laatste dagen en uren van Jezus. Het af-
gebeelde lijden wordt veelvuldig afgebeeld op schilderijen, muurschilderingen en glasramen tijdens 
de contrareformatie (eerste helft 17de eeuw) maar ook in de periode ervoor en tot in de 20ste eeuw! 
Geniet ervan! 

Voor geïnteresseerden geef ik ook volgende link mee: https://www.christianart.today/index.php
Op deze site deelt Patrick van der Vorst dagelijks een bijbelvers die hij linkt aan een kunstwerk. Als u 
hiervoor inschrijft, ontvangt u dagelijks een e-mail met de bespreking. De samensteller was jarenlang 
directeur van Sotheby’s London en eveneens bekend van de tv. Hij besloot de kunsthandel te verlaten 
en  begon in september 2019 met een opleiding tot priester in Rome.

Dank aan Mieke Felix voor de fijne samenwerking bij het samenstellen van de lijst kunstwerken. 

Aletta Rambaut

Afbeeldingen

1. Onbekend, Voetwassing (1575-1625), gebrandschilderd glas
2. Onbekend, Laatste Avondmaal (1538), gebrandschilderd glasraam
3. Andrea Mantegna (1431-1506), Jezus bidt in de tuin van Gethsemane (1458-60)
4. Onbekend, Jezus bidt in de tuin van Gethsemane (1575-1625), gebrandschilderd glas 
5. Giotto di Bondone (ca. 1266-1337), De gevangenneming van Jezus (Cappella degli 
 Scrovegni, Padua, 1303-1305)
6. Onbekend, De gevangenneming van Jezus (1575-1625), gebrandschilderd glas 
7. Honoré Daumier (1808-1879), Ecce Homo - Pilatus toont Jezus aan het volk (1852) 
8. Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516), Kruisdraging (ca. 1510), MSK Gent 
9. Onbekend, Bespotting (1575-1625), gebrandschilderd glas
10. Onbekend, Aan het kruis nagelen van Jezus (1575-1625), gebrandschilderd glas
11. Onbekend, Kruisiging (1575-1625), gebrandschilderd glas
12. Rogier van der Weyden (ca.1400-1464), Kruisiging (ca 1455) Escorial, Madrid
13. Egon Schiele (1890-1918), Kruisiging met verduisterde zon (1912)
14. Onbekend, Kruisafname (ca. 1530), gebrandschilderd glas
15. Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), Graflegging (1602-03)
16. Onbekend, Graflegging (1575-1625), gebrandschilderd glas
17. Matthias Grünewald (ca. 1470-1528), Verrijzenis (Isenheim-altaar 1512-16)
18. Onbekend, Verrijzenis (1575-1625), gebrandschilderd glas
19. Sandro Botticelli (1445-1510), Noli me tangere - Maria Magdalena ontmoet de 
 verrezen Christus (1491-93)

Alle glasramen, met uitzondering van het Laatste Avondmaal (Sint-Jacobskerk, Antwerpen) bevinden 
zich allemaal in de Collectie STAM, Gent. Alle foto’s van de glasramen komen uit de fototheek (KIK-IR-
PA, Brussel).
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Pasen voor groot en klein

Bijbeltekst: Marcus 15:5-6
“De vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze een 
jonge man zitten. Hij zag aan de rechterkant en hij droeg 
witte kleren… De jonge man zei: ‘Jullie hoeven niet bang te 
zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazaret. 
Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit de 
dood. Hij is niet hier.”
Matteüs 20:19b uit De Bijbel in Gewone Taal
“…ze zullen hem aan een kruis hangen. Maar drie dagen 

later zal hij opstaan uit de dood.”

Nodig: klei (sneldrogend, die hard wordt); deegrollers en bekers; kraaltjes; boterhamzakjes of vuilnis-
zak (in stukken geknipt); potgrond; bloembolletjes of zaadjes.

Toelichting: een zaadje of bloembol sterft in de grond voordat er een nieuwe plant uit ontstaat. Deze 
bloembol staat symbool voor Jezus die in het graf werd gelegd. Na drie dagen ontstaat er nieuw le-
ven, er ontkiemt iets nieuws.

Uitleg activiteit: maak van de klei een bloempotje. Boetseer hem zo dat die blijft staan. Je kunt 
bijvoorbeeld deegrollers gebruiken om eerst een ronde plak te maken voor de bodem. Gebruik een 
grote beker om de cirkel uit de klei te drukken. En daarna een lange rechthoekige plak die je rechtop, 
rondom de bodem zet. Zorg dat de klei goed aan elkaar bevestigd is op de bodem. Versier de potjes 
door er kraaltjes in te drukken. Laat de klei even drogen zodat het hard wordt. Knip een boterham-
zakje open en leg dit in het potje. Of gebruik een stukje vuilniszak of ander plastic. Doe potgrond in 
de potjes en plant het bloembolletje of het zaadje hierin.

Voorbeeld gesprekvragen
1.  (Hoe) Kun jij aan de bloembol zien dat hier een mooie bloem uit zal komen?
2.  Wat gebeurt er met een bloembol nadat je die in de grond heb gestopt?
3.  Jezus stierf en werd daarna in een graf gelegd. Maar na drie dagen was Hij daar niet meer, 
 Hij was opgestaan! Waarom lijkt dat op jouw bloembol in de grond?
4.  Wat vind jij het mooiste aan de lente?

Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging

De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven, ook in on-
zekere tijden. Daarom stelt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal uitgaven gratis ter 
beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus.
We denken daarbij bijzonder aan kinderen omdat deze nu onverwachts meer thuis zijn. En aan kwets-
bare en eenzame mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
U kunt kiezen uit de hiernaast volgende boeken. 

./...

Maak een kleipotje voor bloemen
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Pasen voor groot en klein

De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. In deze uitgave zijn Psalm 23, Jesaja droomt van 
vrede, Jezus vertelt over het echte geluk, het Paasverhaal, God maakt alles nieuw en ne-
gen andere verhalen opgenomen. Met daarin naast de bijbelverhalen ook opdrachten, 
vragen en proefjes. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar.

Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Met daarin verhalen over Jezus, waaron-
der ook het paasverhaal. Hierin zijn ook allerlei creative opdrachten opgenomen zodat 
kinderen de betekenis van de verhalen ontdekken. Ook is er informatie te vinden hoe je 
thuis Pasen kunt vieren. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar.

Psalmen Dichtbij. Een uitgave van het bijbelboek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. 
Psalmen spreken veel mensen aan in verschillende situaties. De vragen die toegevoegd 
zijn helpen u om rust, vertrouwen en hoop te ontdekken in deze bijzondere teksten.

 

Om zoveel mogelijk mensen te helpen hebben we enkele uitgangspunten. Zo maken we meer men-
sen blij: iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen; per adres mag maar één 
keer besteld worden; deze actie is geldig zo lang de voorraad strekt; verzending alleen in Nederland 
en België; de boeken zullen voor Pasen bezorgd worden.

Contact: info@bijbelgenootschap.nl

Kleurplaat
Laat zien wat je in huis hebt en maak deze 
plaat zo kleurrijk mogelijk. 
Het is immers lente !
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Graag je aandacht voor

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Vrijdagavond 24.04.2020 voor het meinummer
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

Grenzeloze solidariteit

Na een maand waarin alle vergade-
ringen opgeschort dienden te wor-
den, valt er over het district niet 
veel nieuws te vertellen, behalve 
dat veel predikanten creatief waren 
om het contact met hun gemeente 
te onderhouden via e-mails, tele-
foontjes of online-kerkdiensten.

Dat geeft mij de kans even een an-
dere pet op te zetten als bestuurs-
lid van Protestantse Solidariteit 
(PS). Want de wereld staat niet stil 
en Covid-19 heeft de armoede en 
scholing in Afrika niet bevorderd, 
integendeel zelfs. We moeten on-
danks alles solidair blijven met de 

allerarmsten, die voor ook veel minder middelen hebben om hun gezondheid te garanderen of in 
hun levensonderhoud te voorzien.
Ondanks de afstand blijven wij als PS regelmatig in contact met onze vrienden in Guinee, Congo, 
Burundi en Rwanda. Die laatste hopen wij ook op de multilaterale ontmoeting in Brussel te mogen 
verwelkomen in mei, om de verdere samenwerking tussen de VPKB en de Eglise Presbytérienne au 
Rwanda te kunnen plannen. Of die sinds lang geplande ontmoeting nog door zal kunnen gaan, is op 
dit moment nog erg onzeker.

Binnen PS heeft Lies Gernaey na 5 jaar afscheid genomen als uitvoerend secretaris om zich te richten 
op het onderwijs. Zij werd intussen vervangen door Jonathan Mpasi Mayala, die nu volop contacten 
legt met onze diverse partners. Of een bezoek aan 3 landen in Centraal Afrika in juli door zal gaan, is 
momenteel ook nog een onzekere factor.

En wil iemand meer weten? Vraag dan graag het trimestriële nieuwsbulletin MOYO aan op 
info@protestantsesolidariteit.be of bij ondergetekende.

Rudy Liagre



17 | 

Graag je aandacht voor

Iedereen telt
Wanneer ik tegenwoordig de krant opensla, rol-
len de cijfers als een dreigende wolk op me af: 
zoveel besmettingen, zoveel doden, zoveel bed-
den beschikbaar op intensieve zorgen, mensen 
moeten binnen blijven om de curve af te vlakken, 
zoveel graden koorts en je moet bezorgd zijn, etc. 
etc. Wetenschappers ontwikkelden een wiskun-
dige formule als verdediging tegen het virus: als 
we onze contacten met 50 % verminderen, dan 
zullen we de toename in besmettingen per dag 
inperken en dus kunnen wij ervoor zorgen dat 
we de capaciteit van onze gezondheidszorg niet 
overschrijden. We mogen blij zijn dat de genees-
kunde op een dergelijke wetenschappelijke wijze 
te werk gaat, want dat redt levens. Volgens som-
mige wiskundige modellen véél levens.

Maar mensen zijn geen cijfers. Ik werk als psy-
choloog op een psychiatrische afdeling van een 
algemeen ziekenhuis en ook onze patiënten dra-
gen de gevolgen van de epidemie: geen bezoek 
en geen groepstherapie meer, niet meer samen 
eten, afstand houden. 
Ik ga wel nog dagelijks bij hen langs op de kamer, 
mondmaskertje op en anderhalve meter afstand 
houdend, om met hen te praten. Hun moeilijk-
heden gaan immers niet op pauze staan voor het 
virus. Hun noodzaak aan menselijk contact en 
hun behoefte om zin te geven aan het leven al 
evenmin. 

En daar zijn ze niet alleen in. Ik denk dan aan 
alle andere mensen die alleen thuis zitten, men-
sen die alleen in rusthuizen zitten, mensen die 
zich ook verloren, angstig of droevig voelen en 
dit nu in afzondering, alleen moeten dragen. Ik 
denk aan mijn moeder die haar kleinkinderen 
niet kan zien of de vrouw die haar man, die in 
een rusthuis verblijft, niet kan zien. Quarantaine 
gaat in tegen de menselijke natuur. Wij hebben 
allemaal nood aan menselijk contact. Dat is voor 
ons mensen namelijk even levensnoodzakelijk 
als voedsel. Dat merk je aan de wijze waarop wij 
ondanks de quarantainemaatregelen toch op al-
lerlei manieren contact blijven zoeken: telefoon-

verkeer neemt toe, telecomproviders verhogen 
de capaciteit van dataverkeer omdat er meer 
aan video-chat wordt gedaan, mensen beginnen 
zelfs terug brieven naar elkaar te schrijven. Dit is 
voor mij het teken dat de mens niets is zonder de 
liefde, de liefde als een hand die zich uitstrekt en 
ons uitnodigt om betekenis te geven aan ons be-
staan. Geloof is zo een vorm van gedeelde zinge-
ving. Het is een manier om samen met anderen 
betekenis te geven aan ons bestaan. 

Cijfers schieten daarin tekort. Cijfers kunnen 
geen zin geven en bevrijden ons ook niet uit onze 
eenzaamheid. Ze zijn doeltreffend in onze strijd 
tegen de verspreiding van een virus, maar ze zijn 
geen hand die zich naar ons uitstrekt. Ik vind het 
dan ook hartverwarmend wanneer ik de e-mails 
ontvang van ds. Tihamér Buzogàny. Zij vormen 
wèl een uitgestrekte hand. Ze vertellen ons hoe 
de paaskaars blijft branden. Ze nodigen ons ook 
uit om samen om 9 uur ‘s ochtends zelf een kaars 
te branden. Ze bevatten liefdevolle, steunende 
woorden en herinneren ons aan onze onderlinge 
verbondenheid. Ze tonen ons de helende kracht 
van de liefde die uitnodigt tot zingeving en die 
kracht mag niet onderschat worden. Op zich zal 
ze het virus niet bestrijden, maar deze liefde is 
wel een krachtig geneesmiddel tegen het ver-
lies aan zin en verbondenheid. De cijfers waar-
over de krant rapporteert, mogen dan wel een 
nut dienen, zonder de liefde zijn zij slechts “een 
dreunende gong of een schelle cimbaal” (1 Ko-
rinthiërs 13).   

David Schrans
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Pastoraat
Wel en wee in tijden van Corona…

Dat ons zogenaamde klein kuddeke niet zo klein 
is, is te merken aan de massa telefoontjes die 
de afgelopen weken gepleegd werden naar de 
verschillende gemeenteleden en vrienden van 
onze kerk… Onze predikant bemoedigt ons in zijn 
e-mails, een kerkenraadslid bezorgt post bij men-
sen zonder e-mailadres, een ander kerkenraads-
lid fietst door Gent en begroet gemeenteleden 
van aan het tuinhek, niet dichter. Zo mogen wij 
ons als gemeente des te meer verbonden weten.

Het verheugt ons om te horen dat de meeste 
mensen het zo goed mogelijk stellen. De oude-
ren worden geholpen door familie, die bood-
schappen aan de deur afzet of door aardige bu-
ren. De jongeren houden afstand, zoals het hoort 
en blijven ook zoveel mogelijk in hun kot…

Maar we willen de problemen niet uit het oog 
verliezen: heel wat van ook onze bejaarden moe-
ten het nu stellen zonder bezoekjes van de fami-
lie of vrienden, thuis of in de rusthuizen. Zij be-
grijpen niet altijd goed waarom ze geen bezoek 
meer krijgen, voelen zich in de steek gelaten. Er 
is geen bezoek toegelaten in de ziekenhuizen, 

dus voor de patiënt en de familie heel lastig.
We mogen de mensen niet vergeten die niet kun-
nen gaan werken: technisch werkloos of zonder 
inkomen, een onzekere tijd waarvan men nog 
niet weet hoe lang die gaat duren. Gelukkig is 
er ook solidariteit en zelfs de werklozen doen nu 
vrijwilligerswerk. We zijn blij en dankbaar met 
het aanbod van mensen in en rond de gemeen-
te om te helpen waar nodig, met boodschappen 
doen e.d.
Anderen zijn bezorgd over hun kinderen die wél 
moeten gaan werken, wél de deur uit moeten. 
Nieuw leven moet op afstand bewonderd wor-
den en virtueel geknuffeld, via fotootjes en film-
pjes op de smartphone. Soms kunnen we onze 
familie, als dat nog zou mogen, ook niet bezoe-
ken omdat ze over de grens wonen…
De thuiswerkers hebben het niet gemakkelijk: de 
contacten verlopen soms moeilijker, het inter-
net is soms te traag, de frustraties niet van de 
lucht. De studenten zijn onzeker: wanneer zullen 
onze lessen hernemen, als ze al hernemen? Hoe 
moet dat nu met alle taken en presentaties en 
opdrachten? Waar en bij wie kan men terecht? 
De communicatie laat vaak te wensen over…
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Pastoraat
De leerkrachten moeten zichzelf opnieuw uit-
vinden, les geven vanop afstand, met ook wat 
kinderen op de achtergrond misschien, een hele 
uitdaging…

Hopelijk zal het voor ons allen achteraf een 
leerzame periode geweest zijn: vertragen, niets 
moet nog omdat het niet kan. Er is tijd om na te 
denken, te lezen, muziek te beluisteren, kaartjes 
te sturen, elkaar bemoedigend op te bellen. De 
aanzet om dagelijks de Paaskaars aan te steken, 
dezelfde Bijbelteksten te lezen en de meditatie 
te beluisteren mag ons sterken in deze rare tijd 
en het gevoel van verbondenheid en liefde nog 
vergroten.

Een paar mensen wil ik hier toch even bij naam 
noemen…

Etty Bruyneel-Deelstra had dan wel geen Coro-
na, een zware virale longontsteking zorgde toch 
voor een lange ziekenhuisopname, waarbij zij 
heel wat kracht verloor. Gelukkig mocht Etty on-
dertussen weer naar huis, bij Wim, met wie ze 
de laatste weken ook alleen maar telefonisch 
contact mocht hebben. Een voorspoedig herstel 
gewenst, Etty, en geniet maar van de zon achter 
het glas, de kleinkinderen die eens komen zwaai-
en of een wandelingetje in je tuin!!
Helaas heeft Wim ook grote zorgen om zijn broer 
Jan, die ernstig ziek is. Wij bidden voor jullie als 
familie.

Heel fijn nieuws van Erica Van den Hende en 
Martijn Van de Walle: op 29 maart werden zij de 
trotse ouders van Zef, broertje van Anaïs, Junot 
en Leo. En zo werd Rita voor de 11de keer Oma! 
Jammer genoeg zag zij Zef ook nog maar alleen 
vanachter het raam en moeten wij dus nog even 
wachten voor de traditionele foto van Oma met 
de nieuwste aanwinst op de schoot. Allen harte-
lijk gefeliciteerd!

Nap Van Zuuren moest een operatie ondergaan 
aan het hoofd. Bij terugkeer uit het ziekenhuis 
moesten Thea en Nap 14 dagen in quarantaine 
uit voorzorg. Dat gaf helemaal een gevoel van 
opgesloten te zijn in hun flatje in De Vijvers, maar 

Nap is gelukkig aan de beterhand, mede dankzij 
de goede zorgen van Thea. Veel sterkte en ge-
duld gewenst!

Ko van Heest moest zijn verjaardag dit jaar in 
zijn eentje vieren, maar kreeg veel post en een 
kort bezoek van zoon Jaap, op afstand en goed 
beschermd… Alsnog gefeliciteerd Ko!

Erica Görtzel bleef ook met een heleboel eten 
zitten nadat ze haar verjaardagsetentje voorzich-
tigheidshalve had uitgesteld (zij hoefde zo niet te 
gaan hamsteren). Proficiat Erica!

Voor Huguette Spatz is het niet plezierig, in de 
afzondering, evenmin als voor Isabelle Leyman. 
Deze laatste mist de wekelijkse bezoekjes van 
zoon Daniël enorm. Wij denken aan jullie!

Ook Jeanine Larno was wat ziek, hopelijk is zij nu 
weer hersteld. Sterkte!

Marijke en Hans Schaefer moesten halsoverkop 
terugkomen uit Frankrijk, alvorens de grenzen 
zouden sluiten. Dat was sneu, de gezonde berg-
lucht en de lange wandelingen achterlaten… nu 
zijn ze gezond en wel thuis en Marijke zorgt voor 
voldoende beweging op de fiets. Wie heeft haar 
al gespot?

De vele contacten, ook met wie hier niet ver-
noemd werd,  waren hartverwarmend tot nu toe, 
laat ons dit volhouden en onze aandacht voor 
de ander niet laten verslappen! Onderhoud de 
vriendschappen en laat gerust van je horen als 
dat nodig is. Hou vol, blijf moedig en voor allen 
hopen wij natuurlijk dat u gezond mag blijven! 

Ook onze aandacht voor Gods Woord, en zijn blij-
de boodschap mogen wij bewaren: Alzo lief heeft 
God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft! 
De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! 
Gods Zegen gewenst,

Martine De Jonge
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Ter overdenking

Wie zoek je?

Het fundament van ons christelijk geloof is dat 
Jezus is opgestaan, maar als wij eerlijk zijn, moe-
ten we toegeven soms moeite te hebben om dat 
te geloven. Toch lezen wij bij Paulus: „hij is be-
graven en op de derde dag opgewekt, zoals in de 
schriften staat” (1 Kor 15, 4 )

Velen van ons denken dat bij Pasen de klemtoon 
op de opstanding ligt, maar hoe bizar het ook 
klinkt, is dat niet zo. Niet de opstanding als ge-
beurtenis, maar de levende en opgestane Chris-
tus is degene die in de kijker staat als wij over 
Pasen praten. De vrouwen moeten niet vertellen 
hoe de opstanding gebeurd is of hoe het graf er 
van binnen uitziet, nee! Ze moesten maar één 
ding melden, namelijk dat Hij leeft. Niet de op-
standing verklaart de persoon, maar andersom, 
Zijn persoon verklaart de opstanding aan ons. 

Paulus vertelt niet alleen dat Christus opgestaan 
is, maar ook dat dit feit betrekking heeft op ons 
hedendaagse leven gezien Pasen over ontmoe-
ting gaat. Ook de engel bevordert de ontmoeting 
op de eerste Paaszondag toen hij tegen de vrou-
wen zei: ga naar Galilea en daar zullen jullie Hem 
zien. 
Over dit soort ontmoetingen spreekt Paulus in 
zijn brief aan de Korinthiers: Jezus ontmoet Ke-
fas en de twaalf leerlingen, daarna ontmoet Hij 
meer dan vijfhonderd broeders en zusters tege-

lijk. Straks komt Jakobus aan de beurt, nadien 
zien alle apostelen Hem en pas op het laatst - 
schrijft Paulus - „is hij ook aan mij verschenen, 
aan het misbaksel dat ik was” (1 Kor 15, 8 )
De achtervolger ontmoet op de weg naar Damas-
cus de vervolgde; die ontmoeting en dat gesprek 
geeft een andere wending aan Paulus zijn leven. 
Ontmoetingen en gesprekken kunnen ook tegen-
woordig mensen veranderen.

Dit jaar verloopt Pasen anders als wij gewoon 
zijn. Ieder van ons moet in zijn/haar kot blijven, 
maar we horen ook in 2020 de vraag van de op-
gestane: „Waarom huil je?” en “Wie zoek je?” 
(Joh 20, 15) Deze vragen zijn in deze dagen heel 
dicht bij ons gekomen.
Maria is verdrietig en toch ging zij samen met an-
dere vrouwen “op de eerste dag van de week…
heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, 
naar het graf” (Mk 16, 2) om het lichaam van Je-
zus te balsemen. Onderweg stellen ze aan elkaar 
de vraag: “Wie zal voor ons de steen voor de in-
gang van het graf wegrollen?” (Mk 16, 3) 

De vraag van Maria en haar metgezellen is ook 
onze vraag. Vaak zijn wij ook verdrietig en ont-
goocheld in God als ons leven anders loopt dan 
wij gehoopt hebben. We stellen onze vragen en 
beseffen niet dat die vaak onnodig zijn. Het balse-
men van het lichaam en wegrollen van de steen 
waren ook niet nodig: Hij was al opgestaan! 
Toch begrijp ik Maria en ook haar vraag. Zij heeft 
iemand verloren die dicht bij haar hart stond en 
dat doet pijn en lokt tranen in ogen uit, niet al-
leen bij Maria. De Bijbel moedigt ons aan om in 
ons verdriet houvast te vinden bij de opgestane 
en ondanks alles toch anders te treuren, dan “zij 
die geen hoop hebben” (1 Tes 4, 13)

Elkaar ontmoeten zal niet voor morgen zijn, maar 
bellen is mogelijk, ook met Pasen. Vertel aan el-
kaar dat Hij opgestaan is en dat Hij leeft. 
Mede namens mijn familie wens ik jullie geze-
gend Pasen toe. 

Ds. Tihamér Buzogàny
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Waar en Wat in onze stad

Waar en Wat in onze Stad
Ik kan het niet laten toch nog even terug te komen op wat er geschreven is in deze rubriek. We heb-
ben het gehad over Hippoliet Van Pene, hoe hij geleefd heeft en waar hij uiteindelijk begraven ligt. 
Nu we door onze raadgevers aangemaand worden om op een gezonde manier buiten te bewegen, 
fiets ik elke dag een uurtje in het Gentse rond. 28 maart scheen de zon, maar was de wind schrijnend 
koud. Zo heb ik dan even beschutting gezocht op de oudste begraafplaats van Gent, ja die waar onze 
Hippoliet begraven ligt, zijn indrukwekkend grafmonument staat daar nog altijd te pronken, opge-
kuist en wel, want het graf heeft een meter gevonden die zich hierover ontfermd. Met dank daarvoor. 

Deze rustplaats voor velen bleek een oase te zijn van rust en vrede, ook voor mij en nog twee leven-
den die daar stilletjes rondwandelden. Ik heb mijn fiets achtergelaten en ben op wandel gegaan op 
zoek naar de vlindertuin, waarover ik eerder vertelde en toen ik hem vond en ertussen wandelde 
was ik ontroerd en gelukkig om deze plek te mogen betreden, waar tot op de dag van vandaag nog 
steeds mensen rusten, hun as geborgen onder de vlinderbeeldjes en nu zijn de budleastruiken nog in 
winterslaap. Na afloop heb ik me nog even gekoesterd in het zonnetje op een bankje, mooi beschut 
tegen de wind. Daarna ben ik, alle kou trotserend, weer naar huis gereden, met een ommetje om me 
met mijn huisgenoot te warmen aan een heerlijke mok thee die hij voor mij had klaargezet.

Marijke Schaefer
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Activiteitenkalender
Zondag 17 mei  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Donderdag 21 mei  10:00 Hagenpreek (Horebeke)
Zaterdag 04 juli  19:00 Opening Tentoonstelling Sacrale Wervels
Zondag 05 juli  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Ma.-dond. 24-27 augustus  Belgisch-Duits Convent Frenswegen (D)
Zondag 06 september 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zat.-Zond. 07-08 november  Synodevergadering La Foresta Heverlee
Zondag 15 november 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Gelukkige verjaardag!!!
01 april: Marleen Van Hoornwyck
03 april: Tihamér Buzogàny
03 april: David Buzogàny
06 april: Sarah Bettens
17 april: Christiaan Buysse
26 april: Laurette Calliauw
05 mei: An Van der Haeghen
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Dienstenrooster

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
 

Zondag, 12 april                                                                                                 Pasen m.m.v. Sierra Schaefer
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Gaspard-de-Coligny-school
Organist(e) 
Koffiedienst   Rita Martens / Janny Geluk

 
Zondag, 19 april                                                                                                                                                  
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Pascal en Ingrid D'Hont

 
Zondag, 26 april                                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Julie en Willam Vanderbauwhede 

 
Zondag, 3 mei                                                                                                                                                  
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Micheline Morel 

Onderstaande kerkdiensten van 5 tot 19 april worden online uitgezonden. Ontvang je graag de link 
voor deze online-diensten, meld je dan bij ds. Tihamér Buzogàny.
De diensten van 26 april en 3 mei zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de richtlijnen die uitgevaar-
digd worden door de overheid.
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Bijbelleesrooster

 April

zondag  05 april Matteüs 21:1-17  Kinderdienst
maandag 06 april Exodus 13:17-14:14 Gods weg
dinsdag  07 april Exodus 14:15-31  Recht door zee
woensdag 08 april Matteüs 26:1-16  Tot elke prijs
donderdag 09 april Matteüs 26:17-75 Gevangen om te bevrijden       Witte donderdag
vrijdag  10 april Matteüs 27:1-56  Cruciaal            Goede vrijdag
zaterdag 11 april Matteüs 27:57-66 Veiligheidsmaatregel                 Stille zaterdag
zondag  12 april Matteüs 28:1-7  Beving            Pasen
maandag 13 april Matteüs 28:8-15  Wat is waarheid?          Tweede Paasdag
dinsdag  14 april Exodus 15:1-21  Zingende broeders en zusters
woensdag 15 april Exodus 15:22-27  Bitter en zoet
donderdag 16 april Exodus 16:1-20  Verlangen naar de vleespotten van Egypte
vrijdag  17 april Exodus 16:21-36  Neem, eet
zaterdag 18 april Psalm 111  Daadkracht
zondag  19 april Prediker 9:1-10  Optimisme?
maandag 20 april Prediker 9:11-18  Schijn bedriegt
dinsdag  21 april Prediker 10:1-11  Blijf kalm
woensdag 22 april Prediker 10:12-20 Leef bewust
donderdag 23 april Prediker 11:1-10  Zet niet alles op één kaart
vrijdag  24 april Prediker 12:1-14  Ouderdom komt met gebreken
zaterdag 25 april Psalm 95  Luister en jubel
zondag  26 april Handelingen 15:1-5 Verdeeldheid
maandag 27 april Handelingen 15:6-21 Het verlossende woord
dinsdag  28 april Handelingen 15.22-35 Bemoedigende woorden
woensdag 29 april Handelingen 15:36-16:5 Wie gaat er mee?
donderdag 30 april Handelingen 16:6-15 Oversteek
 
 Mei

vrijdag  01 mei Handelingen 16:16-24 Voorspelbaar?
zaterdag 02 mei Handelingen 16:25-40 Vrijheid en recht
zondag  03 mei Exodus 17:1-7  Water en brood

Coverfoto: Frans Baetens


