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Van de kerkenraad
Inhoud

De tweede zoom-vergadering (= vergadering in videogesprek) is achter de rug.
We kijken tevreden terug op de onlinediensten met heel
veel dank aan onze dominee Tihamér Buzogàny. Hij laat
in die diensten verschillende mensen meewerken wat de
saamhorigheid nog vergroot.
De ouderen uit onze kerkgemeenschap werden door
enkele kerkenraadsleden verrast met een kaartje en
paaseitjes. Een kort gesprekje op afstand kon een lichtpuntje zijn in hun kot-bestaan.
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De kerkbrief van april kreeg een kleurrijk binnenblad met
dank aan Aletta Rambaut en Mieke Felix. Voor herhaling
vatbaar!
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Meestal rond deze tijd van het jaar sluiten we het seizoen
langzamerhand af: Avondcontact, Bijbel-aan-huis, maar
dit jaar is alles bruusk moeten eindigen.
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De Gentse Feesten mogen niet doorgaan, dus ook Sacrale Wervels met de tentoonstelling en tal van activiteiten
moeten we annuleren.
Wij hebben tijd om veel na te denken, om terug te keren
naar de essentie… Lode Van Hecke (nieuwe bisschop van
Gent) schreef: vriendschap of liefde, kunst en godsdienst,
het zijn drie domeinen die tot niets dienen, maar wel zin
geven aan het leven. Eénmaal je ze ontdekt hebt, kan je
niet meer zonder.
Geniet van de lentedagen en ik kijk alvast uit naar de
post-coronatijd.
Rita Martens
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Van de bestuursraad
Collectes in coronatijden met digitale kerkdiensten
In de vorige kerkbrief van april nodigde ik namens het bestuursorgaan van de
Brabantdamkerk eenieder uit om net in deze onwezenlijke coronatijden met tijdelijk lege kerken en digitale kerkdiensten, de Brabantdamkerkgemeente financieel te blijven steunen, bij voorkeur met een digitale collecte via overschrijving.
Inmiddels meldt de penningmeester, dat een behoorlijk aantal mensen al gunstig
gevolg gegeven hebben aan deze oproep, waarvoor heel veel dank. Dit is hartverwarmend, want enkel zo kan het bestuursorgaan namens de kerkgemeente al
zijn verplichtingen en ondersteunende opdrachten blijven waarmaken.
Mocht u de oproep uit de vorige kerkbrief niet hebben opgemerkt, die oproep kunt u vinden onderaan blz. 4 van de Brabantdamkerkbrief van april 2020.
Als bevestiging van goede ontvangst krijgt iedere schenker een persoonlijk bedankberichtje.
Nogmaals bedankt voor uw doorlopende trouwe steun.
Francis Van De Walle

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Vrijdagavond 22.05.2020 voor het juninummer
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

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.

Persoonlijke gegevens

Op verzoek van dhr. Jacobus D. van Heest publiceren wij hieronder nog eens zijn adres en
telefoonnummers:
Serviceflat
Abraham Voortmanstraat 4 / bus 002
9000 Gent
Telefoon +32 9 430.20.32 - GSM +32 473 53.34.11
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Van de Synodale Raad

Wij zoeken onze kracht bij Hem
die trouw houdt tot in eeuwigheid

Waarde zusters en broeders,
De voorbije weken hebben we samen mogen ervaren hoe diep wij met elkaar verbonden zijn, hoe
onze harten naar elkaar uitgaan, hoe graag wij elkaar willen vasthouden en hoe gedreven wij samen
woorden en tekenen willen blijven zoeken om juist ook nu aanwezig te zijn in de samenleving, getuigend van Gods liefde. Ook in tijden van afzondering, angst en onzekerheid blijven wij kerk, vormgevend aan gemeenschap, biddend tot God, zoekend naar elkaar, verlangend om solidair te blijven met
de meest kwetsbaren.
Het is aangrijpend te zien waar liefdevolle dienstbare creativiteit allemaal toe kan leiden en wat een
concrete troost dit voor medemensen kan betekenen. Er zijn kerkenraden en andere teams die een
systeem van telefonische contactpunten opzetten en zich trouw en vol warmte ter beschikking stellen, gemeentepredikanten die frequent een Bijbellezing met een kort woord van meditatie en een
gebed rondsturen, gemeenteleden die spontaan vormgeven aan onderling pastoraat, kerkgemeenten met een ploeg mensen die voor anderen de meest noodzakelijke boodschappen doet. Talrijke
erediensten staan online of worden als e-mailbijlage verzonden. Op onze nationale websites verschijnen telkens weer gebedsteksten, overdenkingen, linken naar videokerkdiensten, die bezocht worden
door onze gemeenteleden en anonieme internetgebruikers.
Er beweegt veel, ook aan tranen. In meerdere van onze kerkgemeenten zijn er de laatste weken
mensen overleden ten gevolge van Covid-D19. Ik bid eenieder die een geliefd medemens moest laten
gaan de troostende nabijheid toe van onze God, Hij nabijer en vertroostender dan een mens ooit kan.
Er beweegt veel, aan opstandige woede. Het zijn bijzonder pijnlijke gevoelens van onmacht, weet te
hebben van medemensen die zich in een diep verdrietige situatie bevinden en die
zo’n enorme behoefte hebben aan fysieke nabijheid en een hand op de schouder,
mensen in rouw, zieken en stervenden.
Wij zoeken onze kracht bij Hem die trouw houdt tot in eeuwigheid en dragen elkaar
in onze gebeden.
Ds. Steven H. Fuite
Voorzitter Synodale Raad.
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Van de Gaspard
Mijnschool
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, beslist de Nationale Veiligheidsraad over de gedeeltelijke heropening van de scholen, ook
voor de lagere scholen.
Sinds 16 maart is het, zoals in de hele stad, wel erg rustig op de
Gaspard. Net zoals op de andere scholen zijn de leerkrachten en
directie druk bezig met het inrichten van afstandsonderwijs. Dit is
geen sinecure en we zijn dankbaar dat er enkele leerkrachten er
erg bedreven in zijn, zodat ze de anderen kunnen helpen om daar
mee te leren werken. Ook van de ouders wordt veel gevraagd omdat zij naast tijd ook hardware ter beschikking moeten hebben
voor hun kinderen. De gezinnen die daar niet over beschikken,
kunnen via de school laptops van de school of exemplaren van de
stad Gent in bruikleen krijgen. Veel geregel om alle kinderen dezelfde mogelijkheden te bieden. Er is ook in opvang voorzien voor
kinderen van zorgverleners. Dit betekent voor de Gaspard dat er
toch een paar kinderen dagelijks op school zijn die door enkele
leerkrachten worden begeleid.
In deze periode zijn we als bestuur ook in mindere flow gekomen,
maar toch bereiden we onze verbouwingswerken verder voor.
Ons architectenduo Vens-Van Belle komt bijna wekelijks in de geschreven pers (De Standaard) met bekroonde en lovenswaardige
projecten, gaande van een tuinhuis in een beboomde tuin tot een
stadswoning in de buurt van het Sint-Pietersstation met een op
termijn bebloemde voorgevel. Natuurlijk kijken ook wij uit naar

de tijd dat ons project echt
zal worden gerealiseerd.
Van de verschillende benefietacties wil ik er alvast
één onder uw aandacht
brengen. In het najaar
plannen we een kunstveiling waarbij kunstwerken
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Van de Gaspard
van gerenommeerde kunstenaars geveild zullen worden. De werkgroep wordt geadviseerd
door een echte kunstenaar die bovendien banden heeft met de school en onze kerk. Ik laat
zijn naam nog even achterwege, dus laat uw
fantasie maar de vrije loop! Maar we zijn hem
alvast erg erkentelijk voor zijn professioneel
advies. U leest er in de komende kerkbrieven
beslist meer over.
Diegenen die de pers gedurende de laatste
weken in de gaten hielden, hebben allicht een
paar bekenden zien passeren. De Gentenaar

liet enkele gedupeerden van de storm van begin april aan het woord. En wie herkenden we
daar: John Debacker!
Maar ook in het begin van de lockdown passeerde een olijk koppel over het scherm van
AVS, waarbij de vrouw haar man op sleeptouw
nam. En om de juiste afstand te bewaren hadden ze zich met elkaar verbonden door een
touw van ja 1,5 meter. De militaire tred werd
er goed ingezet door Paul en Christelle.
Aletta Rambaut

Quizvraag

De quizvraag in het maartnummer van de Kerkbrief bleek te moeilijk. Hierbij een nieuwe poging :)
Op de foto hieronder een zoomvergadering met daarop 6 personen. De lezer die de meeste namen
kan noemen van die personen wint 2 flessen wijn van het huis Vintense (een witte Chardonnay en
een rode Merlot). Succes!
Inzendingen worden verwacht op vpkb.district.owv@gmail.com

Rudy Liagre, districtssecretaris.
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Gedachten die je niet loslaten

English

27 March 2020: First day of lockdown in South Africa – personal reflection
A perfect autumn morning in Durbanville, South Africa. What a pleasure to be with our children
for these 21 days of download! A time for each other, a time to slow down and listen to our
children and grandchildren's "heartbeat" again. Blessed!
And then late morning the news: "First person to die in South Africa: Madelein van Wyk, 48, died
in the Durbanville Medical Clinic this morning from the Covid-19 virus." Shock... disbelief... heartbreaking... All the emotions captured in a second. After all, she was a colleague of our daughterin-law for 3 months and the Durbanville Medical Clinic is just around the corner where we stay...
on our front door. The viral reality strikes me between my eyes. So young and she had to go....
The beautiful autumn morning lost its color... What lies ahead for our country?
And then the voice next to me: "Grandma, look at the pretty flower! Look at that ant" and I know
there is a God who takes care of the lilies of the field and therefore will take care of us and carry
us through this time. I pick up my grandchild and in his bright eyes I see a new bright future for
South Africa.
Nina du Toit
Afrikaans

27 Maart 2020: Eeerste day van inperking – persoonlike refleksie

Volmaakte herfs-oggend in Durbanville, Suid Afrika. Wat n vorreg om by ons kindershierdie 21
dae van inperking te wees! n Tyd van tydmaak vir mekar, om jare se gejagdheid agter te laat en
weer te luister na ons kinders en kleinkinders se "hartklop". Salig!
En dan laat-oggend die nuus: " Eerste persoon in Suid Afrika sterf: Madelein van Wyk (48) is
anoggend in die Durbanville Medikliniek aan die Covid-19 virus oorlede." Skok... ongeloof... hartverskeurend... Al die emosies vasgevang in 'n sekonde. Sy was tog 'n kollega van ons skoondogter
3 maande gede en die Durbanville Medikliniek is net om die draai
waar ons bly.... op ons voordeur. Die virusrealiteit tref my tussen
my oe. So jonk en sy moes aan..... Die mooi herfsoggend het sy
kleur vrloor.... Wat le nog vir ons land voor?
En dan die stemmetjie langs my: "ouma, kyk die mooi blommetjie!
Kyk daardie miertjie" en ek weet daar is 'n hoer Hand wat vir die lelies van die veld sorg en daarom ook vir ons sal sorg en deur hierdie
tyd dra. Ek tel my kleinkind op en in sy blink ogies sien ek 'n nuwe
blink toekoms vir Suid Afrika.
Nina du Toit
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Vooruitblik
Interkerkelijk Beraad Gent
In de maand mei zouden we in gewone tijden op de 25ste samenkomen in de
gebouwen van de Orthodoxe Kerk, waar Dominique Verbeke (voorzitter IKB)
onze gastheer zou zijn. Tot op dit moment waarop ik deze tekst schrijf, staat
alles nog op losse schroeven, zoals nu op zoveel vlakken het geval is.
Het zou de bedoeling zijn om naast de gewone agenda mgr. Lode Van Hecke, de
nieuwe bisschop van Gent, als gast uit te nodigen om kennis te maken en met
hem te spreken over het oecumenische gedachtengoed in het Gentse. Het zal er nu waarschijnlijk
nog niet van komen.
Verder waren we overeengekomen om twee bestuursleden met een respectabele lijst van dienst te
bedanken voor alle arbeid die zij in de loop van vele jaren voor het IKB hebben verricht. Wij zullen
hen node missen: Scriba Krista Carreel en penningmeester Kees Hortensius. Een hartelijk dank je wel
en een gemeend het ga jullie goed wilden we toch graag in hun aanwezigheid uitspreken. Het zal hun
opvolgers moeilijk vallen die taken even goed en zorgvuldig te verrichten.
Als praktisch punt zouden we vooral aandacht besteden aan de organisatie van de jaarlijkse Pinkstertocht die Deo volente op woensdagavond 3 juni 2020 om 19:30 gehouden zal worden. Meer info
krijgt u zeker als het programma vast ligt.
En nu is het afwachten of er een zoom-vergadering komt of dat we dan al gewoon kunnen vergaderen, maar dan toch hopelijk zonder mondmaskers, want lijkt me niet echt ideaal als er veel gesproken
moet worden, maar tegenwoordig passen we ons snel aan.
Marijke Schaefer

Onlinedienst uit Ieper
10 mei 2020

Thema: Samen verder bouwen
Op 10 mei verzorgt de kerk van Ieper de kerkdienst voor het hele district Oost- en West-Vlaanderen.
Van harte welkom voor Gent-Centrum om hier ook bij aan te sluiten. De kerkdienst is te volgen via
ons YouTube kanaal, en komt om 9:45 online. Op die manier kunt u de kerkdienst met iedereen tegelijkertijd volgen. U vindt ons kanaal door op YouTube in de zoekbalk: “Protestantse Kerk Ieper” in
te toetsen.
We zijn op dit moment bezig met een mini-serie over 1 Petrus, omdat 1 Petrus ons leert hoe we in
het licht van Pasen kerk kunnen zijn. Deze brief is geschreven voor christenen in de verstrooiing, voor
kleine groepjes gelovigen in wat nu Turkije is. Het is niet zo moeilijk om de parallel met onszelf in
deze tijd te trekken. Op 10 mei staat 1 Petrus 2:1-10 centraal, en dan in het bijzonder vers 5: “Laat u
ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.” We komen niet meer
samen in een kerkgebouw, maar we zijn nog wel écht kerk. Want volgens Petrus mogen we onszelf
gebruiken als bouwstenen om een fantastisch bouwwerk te maken: namelijk een tempel van God.
Daar hebben we alle gelovigen voor nodig, want iedereen heeft zijn of haar eigen gaven en talenten.
De kerkdienst van 3 mei ging ook over 1 Petrus. Als u deze wil nalezen, kan dat via:
https://protestantsekerkieper.com/prekenserie-1-petrus/ of via www.protestantskerkieper.com ->
Aanbod -> Prekenserie 1 Petrus
We hopen jullie te begroeten!
Met een hartelijke groet namens Ieper,
Ds. Eleonora Hof
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Vooruitblik

Kom, want alle dingen zijn gereed!
17 mei 2020

Over de levenswijze van de eerste gemeente van Jeruzalem lezen
wij, dat ze elke dag samenkwamen en het brood bij elkaar thuis
braken.
Samen Avondmaal vieren is ook in onze kerkgemeenschap een
mooie traditie die wij graag koesteren. Helaas beletten ons de
omstandigheden om het sacrament uit te delen zoals we gewoon
waren en zijn.
Hoewel er aan het begin van de coronatijd aarzelingen en vragen
waren rondom de onlinediensten, blijkt dat de meesten van ons
het inmiddels al gewoon zijn om achter een PC of laptop de zondagdiensten te volgen.
In de maand mei willen wij als kerkenraad niet alleen een onlinedienst organiseren, maar ook online-Avondmaal vieren met jullie. We denken dat een online-Avondmaalsviering niet minder echt is
en daarom hopen we u welkom te kunnen heten aan de koninklijke maaltijd op 17 mei om 10 uur, in
Zijn naam.
Wilt u op die zondag een stuk brood en een glas wijn of druivensap klaarzetten naast uw toetsenbord
vooraleer de dienst begint?
Ds. Tihamér Buzogàny

Sacrale Wervels geannuleerd
4 jui 2020

Met veel spijt in het hart moeten wij deze zomer onze activiteiten van Sacrale Wervels annuleren.
Onze Protestantse kerk Brabantdam organiseert elk jaar een tentoonstelling en al de activiteiten zijn
dan aan de Gentse Feesten gekoppeld.
Dit jaar zijn er, door het coronavirus, geen evenementen en dat doet pijn.
Frans Wuytack, de kunstenaar, wil volgend jaar terug met ons in zee gaan met zijn tentoonstelling
Terugkeer van de mens.
Ook de film van zijn zoon Fabio Persona non Grata en de poëzie van zijn dochter Maya zijn afgelast.
Het wordt een zomer anders dan anders maar hopelijk mogen we in september onze Startzondag
houden.
Voor nu social distancing en draag zorg voor elkaar.
Rita Martens
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Kids: Hemelvaart
Omdat we vernamen, dat de tekening de in vorige Kerkbrief in de smaak viel voor kinderhanden
die jeuken om te kleuren, krijgen jullie hieronder opnieuw een opdracht. Veel plezier.
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Kids: varia

En dit ook eens proberen?
Mama of papa hebben
zeker nog een stuk behangpapier over...

Gebed
God, schenk mij
de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien
om één dag tegelijkertijd te leven
om van één moment tegelijkertijd te genieten
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede
om deze zondige wereld, net zoals Hij deed, te aanvaarden zoals het is,
niet zoals ik wil dat deze zou zijn
om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik mij aan Zijn wil overgeef
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en
om met Hem overgelukkig te zijn voor altijd in het volgende leven
Amen
Gehoord op Eerst Dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep en IZB, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent.
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Graag je aandacht voor
Vragenderwijs

Poëzie in dialoog met de Bijbel

Wat is een gedicht?
Een verstekeling in de stilte,
op woorden betrapt.
(Van der Graft)

Rond de wereld van de Bijbel cirkelen vele planeten: die van de theologie en die van het gebed, die van het
geloof en van de twijfel, van lezen en herlezen, van vragen stellen en antwoorden zoeken - en nog zovele
andere. Zo is er de wereld van de schoonheid en van de kunst, in al haar vormen. Er is de muziek die ons
meeneemt naar die andere dimensie die onmogelijk in woorden uit te drukken is. En er is de poëzie die
vanuit die onmogelijkheid toch opnieuw op zoek gaat. Zal zij het antwoord vinden? Misschien niet, maar
dat weerhoudt haar er niet van steeds nieuwe vragen te stellen. Vragen die wij dan, voorzichtig, proberen
te beantwoorden, tot we merken dat de vraag zélf iets in ons openmaakt.
In deze nieuwe rubriek wil ik graag elke maand een gedicht in de schijnwerpers plaatsen, een gedicht dat
in verband staat met de tijd van het jaar of dat iets zegt over de schriftlezingen die aan bod komen in de
dienst. Ik plaats enkele kanttekeningen bij het gedicht, zeg iets over de auteur en zijn tijd en stel nieuwe
vragen. Opmerkingen, andere interpretaties - of nog meer vragen - zijn van harte welkom. 		
Voor deze eerste keer heb ik gekozen voor een pinkstergedicht van Guillaume van der Graft van wie ook
de titel van deze rubriek afkomstig is. Vragenderwijs is één van zijn bekendste gedichten. Je vindt het terug
in het Liedboek (p. 1361), naast een vijftal andere poëtische teksten van zijn hand en talloze bewerkingen
en vertalingen van psalmen en andere liederen. Want Guillaume van der Graft was niemand anders dan
Willem Barnard (1920-2010), medesamensteller van het Liedboek, theoloog, dominee en vader van de
dichter Benno Barnard. Hij wordt vaak de dichter-dominee genoemd, een uitdrukking die hij maar matig
kon appreciëren, ook al omdat hij niet het gevoel had dat hij als predikant zo goed had gefunctioneerd. Al
heeft die moeizame carrière wel meer dan één boeiend gedicht opgeleverd. Zoals dit.

Tussen het zingende kerkvolk
Soms, als ze hun longen te boven zingen,
het dak bol staat van geluid,
kijk ik mijn ogen uit:
Het gebeurt echt: hier en nu, voor
zijn ogen! Het is Pinksteren, kijk
maar! De predikant weet niet wat
hij ziet. Hij kan het niet geloven.
Maar toch is het zo.

alles verandert, de dingen
staan stil te dansen, het altaar haast swingende,
pinkstertongen worden de kaarsen en de gezichten
van de gewoonste stervelingen glanzen van licht.
Ik verwonder mij tot ik versta:
zonder die tranen in mijn ogen
had de wereld zich niet bewogen,
gingen de dingen niet opgetogen
al dat geloven achterna.
Guillaume van der Graft (1950)

Dan begrijpt hij het.
Er is een simpele verklaring.
Alles zag er anders uit omdat
hij tranen in zijn ogen had.
Tuurlijk.
Niets aan de hand!

Maar waarom
huilde hij?

Ze zeggen dat Vincent van Gogh bijziende was, dat
hij daarom zo vlekkerig schilderde. Daardoor zag hij
grote lichtkringen rond de sterren die er dan op zijn
schilderijen als zonnen uit zien. Als hij niet bijziende
was geweest, was hij Van Gogh niet geweest
Mieke Felix
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Pastoraat
Wel en wee in Coronatijden…
We hadden zo gehoopt dat
het Wel-en-Wee-artikel in
het vorige nummer eenmalig het bijvoegsel kreeg
in Coronatijden. Het is niet
zo, we leven nog middenin deze bizarre tijd, waar
alles anders is en waarin
iedereen voor ongekende problemen kan komen
te staan. En toch gaat het
leven door. Ieder naar zijn
of haar aard gaat daar verschillend mee om en elk
van ons wordt er ook op
een andere manier door
getroffen.
Dankbaarheid krijg ik vaak
te horen als ik mensen opbel, omdat we tot nu toe
nog gespaard zijn door dat
venijnig microbeestje, dat,
zoals iemand me zei, jammer genoeg geen geel hesje draagt als hij rondvliegt of een zwaailichtje op zijn hoofdje heeft
om zijn komst aan te kondigen, zodat wij ervoor
kunnen schuilen.
Nu er gesproken wordt om langzaam stap bij
stap terug te keren naar een opener bestaan met
meer werk en scholen die hun deuren voorzichtigjes mogen openen, zijn we blij met de perspectieven op een normaler leven, maar zeker
de ouderen onder ons vragen zich af hoe het dan
met hun veiligheid zal zijn en wanneer ook voor
hen zal gelden: weer normaal leven.
Tijdens mijn contacten hoor ik regelmatig de verzuchting: zelf redden we het wel hoor, maar het
valt zo moeilijk om met tegenslag of ziekte bij
kinderen en kleinkinderen om te gaan. De weken
rijgen zich aaneen en nu kunnen zij er niet heen
om te helpen of te troosten. Om eens een stevige knuffel te geven of een bezoekje te brengen
in het ziekenhuis. Die verplichte afstandelijkheid,
ook al is er geen covid in de buurt, grijpt een
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mens naar de keel, want ook nu kunnen mensen
ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden voor zware ingrepen. Dan is er voor die patiënten ook geen bezoek mogelijk, geen dierbare
aan de rand van het bed met een bemoedigend
en opbeurend woord, je wordt op jezelf teruggeworpen.
Maar dan hoor ik zo vaak dat het geen zin heeft
te klagen, dat het beter is door te zetten en zo
veel mogelijk mee te werken voor een betere tijd
voor iedereen. Velen halen herinneringen op aan
hun vroege jeugd in oorlogstijd of kort daarna
toen de luxe van de moderne tijd nog ongekend
was en dat het toen ook ging.
Nap en Thea van Zuuren beginnen zich geborgen
te voelen in de Vijvers en zijn blij dat Nap telkens
weer terug naar Thea kon na korte opnames in
het ziekenhuis, met mooi weer kunnen zij nu buiten wandelen in de tuin en de laatste keer dat ik
hen belde zij Thea dat zij daar erg van genieten.
Net als van de momenten met hun kinderen en
kleinkinderen die regelmatig komen zwaaien en
skypen.
Dit geldt ook voor Annemarie Laruelle die zo
het contact met haar dochter in Berlijn levendig houdt. Annemarie laat zich niet klein krijgen,
ze heeft hulp van een boodschappendienst van
de Scouts, ziet haar huishoudelijke taken als een
soort fitnessabonnement en kijkt niet alleen
naar Saartje met haar 10 minuten gymnastiek
voor het nieuws van 13 uur maar doet mee, hoewel daarna ploffen in de zetel om het journaal te
zien zeer welkom is. Na een koffieklets-telefoontje met haar zie ik de zaken ook weer positiever,
dank je Annemarie.
Lucie Cornel woont ook in de Vijvers en ook zij
kan nog rondwandelen als zij daar zin in heeft,
ook zij houdt vol dankzij de goede zorgen in het
home.
Pierre en Loraine Liagre redden zich goed, vertelde Loraine me, met hulp van hun kinderen
dichtbij en via de digitale weg met hun zoon
Guy in het nu wel erg verre Zwitserland, waar
hij als predikant werkzaam is, gesteund door
zijn vrouw. Zo houdt de familie Liagre zich recht
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en voelen zij zich gesterkt en nuttig door gebed
voor hen, maar ook door hen, voor allen die in
deze speciale tijden extra zwaar getroffen worden. Jammer dat de verjaardag van Loraine op 26
april stilletjes voorbij is gegaan. Maar dat geldt
niet alleen voor hen, vele feestjes worden uitgesteld tot wanneer het weer kan. Nietwaar Nico
en Martine van Belle? 30 jaar huwelijk is een
vermelding waard. Mijn dochter schreef erover,
toen het haar overkwam: gehuwd zijn is een hele
klus, maar meer dan de moeite waard!
Mini Schipholt kan goed voor zichzelf zorgen, zoals zij me toevertrouwde, is ze al zoveel jaren gewend om dat te doen, maar nu na meer dan een
maand, begint het toch door te wegen dat we
niet meer naar de kerk kunnen om elkaar te spreken en te zien, want dat is toch zoveel intenser
dan een telefoontje te krijgen en door de week
onze vaste uitjes te hebben om naar uit te kijken.
Zij kan b.v. de onlinediensten, die onze dominee
telkens zo mooi verzorgd met zijn team creatieve medewerkers, niet volgen, zoals een aantal
andere gemeenteleden, omdat hun apparatuur
daar niet op aangepast is en er ook niemand kan
komen om het voor hen te regelen. Zulke zaken
voelt zij als een groot gemis. Gelukkig ontvangt
zij wel de bemoedigende brieven van Tihamér en
heeft zij veel aan de telefoontjes met de hechte
dansgroep.
De meesten die in de rusthuizen verblijven, leggen zich neer bij de omstandigheden en hebben
bewondering voor de inspanningen die geleverd
worden door die homes om het leven zo dragelijk mogelijk te maken, maar het wordt voor
sommigen moeilijk te begrijpen waarom dit nu
nog altijd nodig is zeker voor diegenen die in hun
WZC gescheiden worden van hun partner als die
steeds meer begint te dementeren en van afdeling moet veranderen, omdat zij echt denken totaal vergeten te worden. Als je dan niet zo nu en
dan even bij je partner mag zijn om hun hand te
nemen of hen eens vast te pakken, omdat telefoneren zelfs niet meer mogelijk is, is een harde
noot om te kraken, hoewel je weet dat dit door
de verzorgers wel zo veel mogelijk wordt gedaan
blijft dat toch surrogaat. Wij leven zo mee met
Isabelle Leyman, Andrea Bruynooghe, Ina Pesch

en Willem en Agnes Lorein en al die anderen die
wij hier niet met name noemen, maar die wij niet
vergeten.
Voor de ouderen is het misschien lastig, maar zij
zijn het er bijna allemaal over eens dat het dragelijk is omdat zij al een lang leven achter de rug
hebben en zij zien het eerder zwaar in voor de
jeugd, die zomaar ongewild en onverwacht hun
hele leven en toekomst zien kantelen. Niets is
nog zoals het was. Zij zijn nog in volle ontwikkeling en op zoek naar wie zij willen en kunnen
worden en worden nu zomaar teruggeworpen
op zichzelf, zonder hun vrienden, zonder veel
hulp van school en opleiding, zonder veel duidelijkheid over hun toekomst. Ineens beperkt in
alles, terwijl zij dat nog nooit in hun leven hebben ondervonden. Dat voelt aan als in het koude
water worden gegooid en je ziet maar dat je het
redt. Je vrienden niet meer kunnen zien, je lief
missen, een nieuwe structuur opbouwen voor je
studie. Je job on hold…
Jonge gezinnen met kleine kinderen, thuiswerken en daar vaak vastzitten. Het zijn alles behalve
eenvoudige oefeningen.
Dan is het hartverwarmend te zien dat er vaak uit
onverwachte hoek een solidariteit ontstaat waar
eerder geen tijd voor was, dat mensen jong of
ouder uitstijgen boven hun eigen mogelijkheden
en tijd vinden om er te zijn voor anderen en na te
denken over het leven en de alternatieven die nu
door dit kleine monstertje worden geboden. De
positieve kant van al dit negatieve waardoor we
worden overdonderd.
Daarom is het in deze bizarre tijd niet alleen
kommer en kwel, maar ook een grote uitdaging
om veel ten goede te keren en rust te vinden in
ons zelf. Als we ervoor openstaan, kunnen wij dit
ook zoeken in ons geloof dat ons telkens weer
vertelt dat wij zelfs in de diepste duisternis niet
alleen gelaten worden maar dat we er op mogen
vertrouwen dat onze Heer met ons is.
Zo mogen wij het Pinksterfeest tegemoet gaan
en vurig hopen dat de onzichtbare maar immer
aanwezige Geest als ongrijpbare kracht van God
ons leven zal vernieuwen en ons zal troosten.
Marijke Schaefer
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Ter overdenking
Hij is met ons

Openbaringen 1, 12 – 20
Het laatste boek
van de Bijbel wordt
niet zo snel opengeslagen met Pinksteren. Het boek
Handelingen vinden wij geschikter
om in te bladeren
wanneer we het
feest van de uitstorting van de Heilige Geest vieren, hoewel er
ook in Openbaringen duidelijke aanwijzingen
zijn naar de persoonlijke aanwezigheid van onze
Heer na Hemelvaart: “Ik ben degene die leeft; ik
was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid”
(Op 1, 18)
Het leven van de christenen was niet eenvoudig
in de eerste eeuwen na Christus. De volgelingen
van Jezus die ook jaren na Hemelvaart trouw
bleven aan het onderricht van hun meester worden snel een doorn in het oog van het Romeinse
rijk. De nieuwe religie werd beschouwd als een
bedreiging voor de macht van de Romeinse keizers en de vervolgingen lieten niet lang op zich
wachten. Veel volgelingen van Christus moeten
met hun eigen leven boeten omdat ze Jezus niet
wilden verloochenen. De verrezen Heer wil hen
bemoedigen met zijn getuigenissen die we in het
laatste boek van de Bijbel kunnen lezen. Hij wil
dat de zijnen Hem zien als een Heer die in zijn
hemelse glorie over alles en iedereen heerst en
ondanks alles een hoopvolle toekomst voor al
zijn geliefden voorbereid.
In het eerste hoofdstuk (vers 20) van Openbaringen wordt duidelijk dat de Heer die naar de
hemelen gevaren is, een God is die tussen de
“lampenstandaards” loopt, die met zijn volk is
en tussen hen leeft. Hoe kan dat, Hij is toch niet
meer op de aarde!?
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In deze vaak gestelde vraag schuilt de goede
boodschap van Pinksteren. Tien dagen na zijn Hemelvaart ervaren niet alleen de discipelen, maar
ook een grote menigte in Jeruzalem dat Christus
trouw blijft aan zijn beloften toen er plotseling
een geluid uit de hemel klonk als van een hevige
windvlaag en de gelovigen iets zagen dat op vuur
leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op
iedereen kwam een vlam neer. De discipelen wisten: Hij is met ons, Hij heeft ons niet vergeten.
De vurige tongen die met de eerste Pinksteren
verschenen, zijn het symbool van Gods aanwezigheid. Met Pinksteren begrijpen de aanwezigen dat hun Heer de wereld niet ver weg, maar
dat Hij effectief met hen is, weliswaar door zijn
Geest. Ook de vervolgde Kerk van Christus in de
eerste eeuwen moest leren dat Hij ondanks alle
pijn en verdriet aanwezig is en dat de eerste en
de laatste weer leeft.
In de laatste maanden is er veel gebeurd in deze
wereld, maar ook in ons eigen leven. Isolement,
angst, ziekte en zelfs de dood hebben zich deze
dagen laten zien. Heeft u ook Zijn aanwezigheid
ervaren?
Of wij met deze Pinksteren samen mogen zijn
in onze kerk is op dit moment nog een raadsel,
maar Jezus belooft ook aan ons dat we kracht
zullen ontvangen om te getuigen en elkaar te bemoedigen. Broeders en zusters, laat ons vertrouwen op Zijn belofte want waar de Geest van God
is, daar is kracht. Kracht die wij nodig hebben om
onze onzichtbare vijand te verslaan.
Ds. Tihamér Buzogàny

Waar en Wat in onze stad
Hoewel heel veel niet mogelijk is deze laatste weken,
bieden zich ook nieuwe perspectieven aan en voor mij
is dat vooral ronddwalen door onze mooie stad en veel
stille hoekjes, rustige pleintjes en parkjes ontdekken ver
van het gewoel van de platgetreden paden. Onverwachte ontdekkingen zijn dan je deel en deze maand wil ik er
eentje met jullie delen en vooral horen of lezen wat jullie
mij en alle andere lezers van ons blad erover vertellen
kunnen.
Wie is deze bevallige dame, waar kunnen we haar aanschouwen en hoelang staat zij daar al en hoe komt uitgerekend zij daar op die plek terecht?
Volgende maand zal ik dan jullie antwoorden weer bundelen en publiceren, zodat iedereen bij deze lieftallige
schoonheid langs kan gaan als we dan hopelijk weer
voorzichtigjes uit ons kot mogen komen en opnieuw de
toerist kunnen uithangen in eigen stad.
Marijke Schaefer

Van ons is geheel onverwacht heengegaan:
Dr. Egbert Antoon Rooze
31 juli 1948 – 18 april 2020

Met grote droefenis melden wij het plotse overlijden van dr. Egbert Rooze,
echtgenoot van mevr. Tetty Rooze-de Boer. Geboren en getogen en nu overleden in Antwerpen op zaterdagochtend 18 april vroeg in het ziekenhuis in
de leeftijd van eenenzeventig jaar.
Egbert was anti-apartheidsstrijder hier en in Zuid-Afrika, actief in de Vredesbeweging, medewerker
van Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen, van Motief, van Ecokerk.
Gepassioneerd vertolker van de bijbel, een trouwe en waarachtige strijder voor bevrijding en een
uitstekend theoloog. Heel zijn leven en getuigenis was doordrongen van zijn hoop voor een wereld in
gerechtigheid, vrede en voor heelheid van de schepping en van zijn inzet voor vluchtelingen en tegen
elke vorm van discriminatie en racisme. Een dienaar van de minste van Jezus’ broeders en zusters,
zonder aanziens des persoons.
Ons intens medeleven gaat uit naar Tetty, zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn familie,
talloze vrienden in binnen- en buitenland.
Zijn geest van solidariteit en strijd voor bevrijding in navolging van de opgestane Heer voortzetten is
zijn gedachtenis eer aandoen.
ds. Ina Koeman en ds. Marc Loos
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Activiteitenkalender
Zondag
Zondag
Donderdag
Zondag
Ma.-dond.
Zondag
Zat.-Zond.
Zondag

10 mei		
10:00
17 mei		
10:00
21 mei		
10:00
05 juli		
10:00
24-27 augustus		
06 september 10:00
07-08 november		
15 november 10:00

Onlinedienst uit Ieper
Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Hagenpreek (Horebeke) (?)
Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Belgisch-Duits Convent Frenswegen (D)
Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Synodevergadering La Foresta Heverlee
Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen !
05 mei An Van der Haeghen
07 mei Jos Keymis
11 mei Jan Van Bree
12 mei Kjelle Frans
15 mei Sierra Schaefer
15 mei Joris van Belle
15 mei Jantine Thijn
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21 mei Nap Van Zuuren
21 mei Aletta Rambaut
22 mei Agnes Hoste
23 mei Sebastiaan Bytebier
27 mei Thomas Bettens
28 mei Janny Geluk

Dienstenrooster

Zondag, 3 mei
Voorganger				Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes				Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)
Koffiedienst				Micheline Morel
Zondag, 10 mei
Voorganger				Ds. Eleonora Hof
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Koffiedienst

Online-dienst uit Ieper

Zondag, 17 mei
Online-dienst met Heilig Avondmaal
Voorganger				Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes				Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 24 mei
Voorganger				
Mar van der Veer
Kerkenraadsleden van dienst		
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes				Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 31 mei
Voorganger				Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Francis Van de Walle / Rita Martens
Collectes				Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)
Koffiedienst

Online-dienst

Pinksteren
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Bijbelleesrooster

Mei
zondag		
03 mei		
Exodus 17:1-7		
Water en brood
maandag
04 mei		
Exodus 17:8-16		
Ondersteuning
dinsdag		
05 mei
Psalm 23		
Vredeslied
woensdag
06 mei		
Exodus 18:1-12 		
amiliebezoek
donderdag
07 mei		
Exodus 18:13-27		
Raadzaam
vrijdag		08 mei		Exodus 19:1-15		Communicatie
zaterdag
09 mei		
Exodus 19:16-25		
Ontzag
zondag		
10 mei		
Psalm 68:1-19		
amen optrekken
maandag
11 mei		
Psalm 68:20-36		
Gedragen
dinsdag		
12 mei		
Handelingen 17:1-9
Schriftbewijs
woensdag
13 mei		
Handelingen 17:10-15 Onderzoek en tegenwerking
donderdag
14 mei		
Handelingen 17:16-21 Nieuwsgierig
vrijdag		
15 mei		
Handelingen 17:22-34 Bekend met de onbekende God
zaterdag
16 mei		
Psalm 34		
Houvast
zondag		17 mei		Exodus 20:1-17		Gezag
maandag
18 mei		
Exodus 20:18-26		
Ontzag
dinsdag		
19 mei		
Exodus 21:1-11		
Vrije slaven
woensdag
20 mei		
Exodus 21:12-27		
Geregelde ruzie
donderdag
21 mei		
Matteüs 28:16-20
Hemel en aarde		
Hemelvaart
vrijdag		
22 mei		
Psalm 47		
Hooggestemd
zaterdag
23 mei		
Exodus 21:28-22:3
Vergelding
zondag		
24 mei		
Exodus 22:4-16		
Wat … als …
maandag
25 mei		
Exodus 22:17-30		
Vreemdelingenwet
dinsdag		
26 mei		
Exodus 23:1-17		
Geen vriendjespolitiek
woensdag
27 mei		
Exodus 23:18-33		
Onder begeleiding
donderdag
28 mei		
Exodus 24:1-18		
Een grote daad van God: zijn Verbond
vrijdag		29 mei		Ruth 1:1-22		Gelukzoekers
zaterdag
30 mei		
Ruth 2:1-23		
Vreemdelingenzorg
zondag		
31 mei		
Ruth 3:1-18		
Nachtelijk gesprek
Pinksteren
Juni
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
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01 juni		
02 juni		
03 juni		
04 juni		
05 juni		
06 juni		
07 juni		

Ruth 4:1-22		
Psalm 104:1-18		
Psalm 104:19-35		
Matteüs 8:2-13		
Matteüs 8:14-22		
Matteüs 8:23-34		
Psalm 150		

Onderhandelingsresultaat
Gods dag van de arbeid
Diervriendelijk
Groot geloof
Genezingsdienst
Klein geloof
Live muziek

