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Van de kerkenraad

Het Covid-19 virus heeft een enorme impact op ons
leven, in al onze activiteiten en zeker in onze wekelijkse kerkdiensten. Ook de mogelijkheid om deze zomer
groepsgebeuren in te richten, valt in duigen.
Wij hopen als kerkenraad dat u, lezer, en uw familie de
afgelopen weken gezond konden blijven.
Stilaan verzachten de maatregelen maar we weten nog
niet echt wat de toekomst brengen moge… Wanneer zullen we weer in ons vertrouwd gebouw mogen kerken?
De online-diensten zijn een succes, dank voor al jullie respons, een pluim gaat alvast naar ds. Tihamér Buzogàny
voor zijn werk en tijd.
De Pinksterbrief viel in jullie brievenbus en wij hopen
dat jullie het kerkenwerk zullen steunen, zo broodnodig
in deze coronatijd. De 80-plussers kregen voor Pinksteren dit jaar een mooie bloemenkaart in plaats van een
bloempotje.
We namen afscheid van Jacob de Schipper. De begrafenis,
in beperkte kring, ging door op 23 mei in onze kerk. Het
trof ons allen. Een mooi in memoriam zie verder in dit
nummer.
We hebben aan de buitenkant van de kerk een nieuwe
banner met als tekst: Houd moed, heb lief. Dit als bemoediging om ons een hart onder de riem te steken.
Volgende maand ontvangen jullie een dubbel vakantienummer en voor nu dit gedicht van Kris Gelaude:
Jij bent jij
Ik ben ik
Telkens een ander verhaal
Ieder zijn eigenzinnige taal
Niet in het zoeken
Naar gelijkenissen
Ligt de uitdaging:
Wel in het samenbrengen
Van nuances en verschillen.
Rita Martens
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Van het district
Na het wegvallen van onze districtsvergadering op 25 april
in Denderleeuw, staat het momenteel nog niet vast of die
van 13 juni in Horebeke zal kunnen doorgaan. Daardoor is
de communicatie beperkt gebleven tot het rondsturen van
kerkbrieven, maar misten de afgevaardigden de gebruikelijke mededelingen van het bestuur. Dit bericht heeft als doel
die leemte wat op te vullen, want als bestuur hebben wij
enkele keren vanuit ieders woonplaats samen vergaderd.
Over de op dit ogenblik vacante gemeenten (Ronse, Kortrijk
en Knokke) melden de consulenten ons goed verlopende gesprekken met kandidaten, maar mede door de moeite om
efficiënt te vergaderen en nader kennis te maken, is nog nergens een definitieve beslissing gevallen.
Zoals vele andere activiteiten, wordt ook het jaarlijkse Geuzenfeest in Horebeke dit jaar afgelast.
Heden ontvingen de afgevaardigden voor de Synodevergadering die aangeduid werden voor 20192020 ook het bericht dat de verkiezing van de Voorzitter van de VPKB nog tijdens de maand mei
schriftelijk zal gebeuren. Als bestuur betreuren wij het dat wij met u allen hierover niet in overleg konden gaan, maar het moderamen van de Synodevergadering zag samen met de Synodale Raad geen
andere oplossing om tijdig in de continuïteit te voorzien. Een uitstel tot november werd overwogen,
maar omdat het risico bestaat dat ook de tweedaagse Synode niet fysiek zal kunnen kan doorgaan
zoals voorzien, werd uiteindelijk beslist om de verkiezing ruim 6 maanden voor het einde van het
mandaat te organiseren zoals in de Kerkorde voorgeschreven, op een wijze die de anonimiteit van de
stemgerechtigde en de transparantie van de procedure garandeert. Indien hierover alsnog vragen of
bedenkingen bestaan, kan de districtssecretaris als vicemoderator die per kerende beantwoorden.
Voor de bespreking van het tussentijdse verslag van de werkgroep Eigentijds Kerk Zijn, zal bij de synodedocumenten voor november nog een addendum verstuurd worden met enkele aanvullingen en
concrete voorstellen. Het is onze hoop en verwachting die dan in een reguliere districtsvergadering
te kunnen bespreken.
Als district hebben wij de onderlinge contacten tijdens onze vergaderingen gemist, maar verheugen
ons in de creativiteit waarop elke gemeente op zichzelf of in een samenwerkingsverband online de
diensten blijft verzorgen. Als bestuur achten wij het wenselijk de reguliere kerkdiensten in onze gebouwen op dezelfde dag te laten starten, en daarop ook in kleinere gemeenten niet vooruit te lopen.
In de hoop elkaar weer snel fysiek te kunnen ontmoeten en met een hartelijke groet,
Tihamér Buzogàny, voorzitter
Rudy Liagre, secretaris
08 mei 2020

Quizvraag zoomvergadering

Winnaar van de quizvraag van secretaris Rudy Liagre.
De eerste die alle namen juist had was... Louise Hanappe-van ‘t Hooft. Proficiat!
Bij de eerstvolgende gelegenheid krijgt ze haar prijs overhandigd.
4|

Van de voorzitter
Waarde gemeenteleden en sympathisanten,
Zoekend en stapsgewijs bevinden we ons in de eerste fase van een exit-strategie. Vanaf zondag 11 mei
mochten we een beperkte kring van geliefde medemensen lijfelijk begroeten. Een groot geschenk.
Weliswaar nog steeds op de ons inmiddels overbekende afstand die we twee maanden lang aanhielden t.o.v. iedereen van buiten onze cocon, maar
een heel groot geschenk.
De inperkende maatregelen die sinds half maart
werden genomen en sindsdien door de Nationale
Veiligheidsraad wekelijks werden en worden aangepast, zijn zowel hard nodig als ook zelf soms de
oorzaak van leed, verdriet en eenzaamheid. Voor
velen begint het te wegen, zwaar te wegen.
De hele maatschappij hunkert en huivert tegelijk.
Het grondwoord van de Schriften luidt: ‘Vreest
niet!’ Ook nu is het van belang om de angst niet
te laten overheersen. Het tweede gebod, aan het
eerste gelijk, is dat van liefde voor mijn naaste en
dus van voorzichtigheid. Hoe je te begeven tussen
angst en voorzichtigheid? Voor mij voelt het als een
weg zoeken over stapstenen in een kolkende rivier.
Niemand van ons weet hoe de toekomst er over
een paar maanden uit zal zien. Zelfs enkele weken, ja een enkele week vooruitblikken is al een
waagstuk. Ver vooruitkijkende weerberichten zijn
aanzienlijk betrouwbaarder. Ook ik had het graag
anders gehad. We houden zo van plannen, van
overzicht, van zekerheden, van structuur, van onze
agenda. Het COVID-19-virus trekt iedereen weg uit
de waan van de vanzelfsprekendheid. We leven per
dag. En misschien is dat goed.
Natuurlijk hoor ik veel vragen over hoe het verder
moet met de Kerk en denk daarover veel na. Het
lijkt mij wijs om de gedachten vooral te richten op
de korte termijn. Dat is een vorm van nederigheid
ook. Stap voor stap.
Wat de vieringen in kerkgebouwen en in andere cultusplaatsen aangaat, kan ik u verzekeren dat er tamelijk intens en gezamenlijk overleg is met de hoofden van de andere erkende erediensten en met de
bevoegde Minister. Net als vorige week tweemaal,
begeef ik mij ook vandaag daarvoor weer naar onze
hoofdstad. Zodra er iets concreets te melden valt
over een datum waarop deze vieringen weer zul-

len zijn toegestaan, over de voorwaarden en welk
protocol moet worden gevolgd, brengen de communicatieverantwoordelijke en ik u onmiddellijk op
de hoogte.
Intussen merk ik hoe velen in deze tijd van Lockdown zich niet stil laten zetten. Mijn eigen mailboxen ervaren in elk geval bijzonder weinig van
stilstand. Integendeel eigenlijk en ik ben vast niet
de enige. Begrijpelijk, want deze bijzondere tijd
bezorgt ons een onbehaaglijke en diep grijpende
onrust. En dat terwijl we als protestanten vanuit
ons doorgaans goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel toch al de idee hadden dat we vooral
veel moeten, moeten presteren. Toch denk ik dat
het beter is iets van terughoudendheid, stilstand en
stilte wél aan jezelf toe te laten. Dit schrijvend merk
ik hoezeer ik ook mezelf toespreek.
Hoe het zal gaan met ons als Kerk eens de crisis relatief onder controle zal zijn, is niet bekend. Maar
het zal anders zijn. Alleen qua vorm, wat wel en wat
niet mag en verstrengde hygiënische voorschriften?
Of is er meer, een verandering in ons? Deze tijd
noopt ons als Kerk tot nadenken en dat niet slechts
over de vraag hoe we weer naar de situatie van
voorheen terug kunnen. Er wordt voorzichtig gezocht naar een uitweg naar de situatie van de tijd
waarin we niet beseften. Laat de uitweg geen terugweg zijn, maar een stap vooruit.
Ondertussen laten er zich wondermooie ontwikkelingen zien. Sinds half maart komen er tussen kerkgemeenten samenwerkingen tot stand die voordien ondenkbaar leken, vinden jongeren de ruimte
voor eigen initiatieven, uiten veel gemeenteleden
zich open en kwetsbaar over hoezeer ze elkaar missen en hoe waardevol het is om samen gemeente
van Christus te zijn.
Ik hoop van harte dat we dit zullen koesteren, ook
over pakweg een jaar of drie. Geen
idee hoe de wereld er dan uit zal
zien, of de Kerk. De Heer is getrouw
en wij zijn voor altijd van Hem.
Ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad
11 mei 2020
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Van het MSV en de SR
Verkiezing voorzitter Synodale Raad
Op 29 mei 2020 heeft het moderamen van de Synodevergadering (MSV) voor
2019-2020 de stemmen geteld die anoniem werden ingestuurd ter verkiezing
van de Voorzitter van de Synodale Raad voor de periode 2021-2024. Zoals bekend was de uittredende voorzitter, ds. Steven Fuite, daarvoor de enige kandidaat.
Van de 71 stemgerechtigde leden brachten er 67 hun stem uit, wat betekent dat het quorum ruimschoots was bereikt. Met 57 stemmen voor, 8 tegen en 2 onthoudingen, werd ds. Steven Fuite met
de vereiste gekwalificeerde meerderheid herkozen.
Het moderamen van de Synodevergadering feliciteert ds. Fuite van harte met zijn herverkiezing en
wenst hem Gods zegen in zijn nieuwe ambtsperiode.
Prof. Dr. Eddy van der Borght, moderator
Ds. Yolande Bolsenbroek, vice-moderator (F)
Dr. Rudy Liagre, vice-moderator (NL)
---------------------------------------------------------------------------------------

Herverkiezing van ds. Steven H. Fuite als voorzitter
van de Synodale Raad... aan alle plaatselijke gemeenten, predikanten,
leden en sympathisanten van de VPKB
Beste zusters en broeders,
In de maand mei 2020 herkoos de Synode, met een zeer grote meerderheid en voor een derde
ambtstermijn, ds. Steven H. Fuite als voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse
Kerk van België.
Daar het niet mogelijk was om samen in vergadering bijeen te komen als gevolg van de quarantaine-maatregelen, vond de stemming per briefwisseling plaats. Hierbij werd zowel de anonimiteit van
de kiezers als de transparantie van de stemming en de uitslag gewaarborgd.
De procedure voor kandidatuurstelling voor deze functie werd in haar geheel ontwikkeld door een
ad-hoc werkgroep in het kader van de Coördinatie Administratie en Financiën. De verkiezing werd
onder het gezag geplaatst van het moderamen van de Synodevergadering 2019-2020.
Dit derde mandaat treedt in op 1 januari 2021. De Synodale Raad is blij met de herverkiezing van ds.
Fuite en dankt de Synode en de hele Kerk voor het duidelijk vertrouwen dat zo weer in hem wordt
gesteld.
De Raad wenst de gekozen voorzitter van harte te feliciteren en hem te verzekeren van zijn volledige
steun bij de uitoefening van zijn nieuwe mandaat - Deo Volente.
De Synodale Raad nodigt de hele Kerk uit om te bidden voor ds. Fuite en zijn gezin, zodat hij zijn taak
in dienst van het Koninkrijk van God op aarde op verantwoorde wijze kan uitvoeren voor de Kerk en
daarbuiten.
Moge God zijn Kerk zegenen en beschermen, ons allen en in het bijzonder ds. Fuite in de uitoefening
van zijn roeping en opdracht als voorzitter.
De Synodale Raad,
Brussel, 29 mei 2020
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In memoriam
In memoriam Jacob de Schipper
Je officiële voornaam is Jacob.
Voor hen die je al vele decennia kenden was je Jaap.
Toen ik je pas enkele jaren geleden beter leerde kennen, zei je mij: noem
mij maar Jacques, zoals de meeste Vlamingen mij noemen.
Ik leerde je pas beter kennen tijdens de uitvaartdienst voor je geliefde
Betty. Dat was op zaterdag 15 februari 2014 in de Brabantdamkerk. Ik
vergeet nooit hoe je tijdens je getuigenis aan de lezenaar voorover boog,
ons allen indringend toekeek en toen ongeveer het volgende zei: Beste
mensen, jullie zullen dit wellicht moeilijk kunnen geloven, maar de laatste vijf jaar dat Betty en ik samen tegen haar kanker hebben gevochten, waren eigenlijk de mooiste jaren uit ons leven, omdat we
zo dicht bij elkaar waren en elkaar steunden.
Wat heb je haar toen liefdevol verzorgd! Dat vond ik zo’n prachtig en authentiek getuigenis van echte
liefde, een getuigenis dat ik alvast meteen geloofde omdat het voor mij zo oprecht overkwam. En zo
heb ik je in de laatste jaren leren kennen: als een heel oprechte en boeiende man, een man uit één
stuk, graag uitdagend en tegelijk iemand op wie je altijd kunt rekenen.
Toen we voor de bestuursraad van de Brabantdamkerkgemeente enkele jaren geleden naar een nieuwe zesde bestuurder op zoek moesten, kwam al snel het voorstel naar boven: zouden we het niet aan
Jacques de Schipper vragen? Francis, doe jij dat maar. Dat werd voor mij een heel aangenaam en lang
kennismakingsgesprek met jou, waarbij we het maar heel kort over deze praktische vraag hadden en
je vrij snel en duidelijk ja zei, waarna we meteen konden overschakelden naar een boeiend gesprek
over geloof en wetenschap, waarbij allerlei boeken en aspecten naar boven kwamen, zo van: heb je
dat al gelezen en wat vind je daarvan? We wisselden elkaar enkele boeken uit, dat moet je eens lezen
zie.
Toen ontdekte ik gaandeweg wat voor een indrukwekkende kennis en intellectuele bagage je aan
boord hebt, aangewakkerd door een niet aflatende nieuwsgierigheid, waarbij je alles kritisch in vraag
durfde stellen. Een intellectuele bagage waar ik in geen verte aan kon tippen. Door dit alles bekruipt
mij - terwijl ik dit nu zo schrijf - mij een gevoel van gemis en verweesd achterblijven. Ik mis je - en ik
ben zeker: velen met mij - we missen je, Jacques. We missen je onvoorwaardelijke vriendschap, je
menselijke warmte, je kritische en onderzoekende geest. Kortom, we voelen ons verweesd achterblijven. En nu dit verweesd gevoel mij zo bekruipt, voel ik nu ook beter aan wat we in de Bijbel lezen, hoe
Jezus’ discipelen zich voelden nadat Jezus hen met Hemelvaart verliet: ze bleven verweesd achter.
We kunnen ons wel troosten met de mooie gedachte dat je nu weer dichtbij je geliefde Betty kunt
zijn, maar wij, wij voelen ons hier toch verweesd achterblijven.
Ik denk dat de mooiste manier om ons daar over heen te zetten, is om je verrijkend en inspirerend
gedachtengoed dat je steeds met ons hebt willen delen, in ere te houden en ons er verder door te
laten inspireren. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan je artikel in de Kerkbrief van januari 2016 (blz. 1415) met de diepzinnige vraag: De zin van het leven en nog heel recent je artikel in de Kerkbrief van
april, blz. 9, met de heel actuele en intrigerende titel: Corona, de macht der duisternis. Zo zullen we
uiteindelijk niet verweesd achterblijven, maar je altijd in ons hart blijven dragen.
Francis Van De Walle
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Uw bijzondere aandacht voor
Wat hebben wij met Israël?
Bovengenoemde vraag was het thema van een Israëlavond
in Evangelisch Centrum Rehobôth te Gent op maandagavond 2 maart jl., een vraag die op die avond op verschillende manieren aan de orde kwam.
“Wie zijn onze goden?” Het was een van de vragen die André
Diepenbroek, die de avond leidde, de aanwezigen stelde. Na
wat aarzeling kwam het antwoord. Oorspronkelijk dienden
wij de God van Israël namelijk niet. Hij is de Ene, Ik ben die
Ik zal zijn. Wij als afstammelingen van de Germanen lieten
de namen van onze goden terugkomen in de dagen van de
week. Zondag, maandag, dinsdag (dag van de Germaanse
god Tyr), woensdag (Wodan), donderdag (Donar), vrijdag (godin Frija) en tot slot zaterdag: dag van
de Romeinse god Saturnus.
God van Israël
Wij als christenen dienen de God van de Bijbel, de God van Israël. Wij zijn ons er echter vaak weinig
van bewust, dat dit betekent dat wij de God van een ander volk dienen. Meer weten over dat bijzondere volk waaraan God Zich openbaarde, is dus heel belangrijk om de Bijbel beter te kunnen verstaan.
Feesten
Een belangrijk aspect in de Bijbel vormen de Bijbelse feesten, Joodse feesten. Pesach en Shavuot,
Pasen en Pinksteren, kennen we vaak nog wel, maar anders ligt dat met het derde hoge feest, het
Loofhuttenfeest. Dit feest komt op vele plaatsen in de Bijbel voor en wordt evenals de andere nog
jaarlijks gevierd.
Tijdens het Loofhuttenfeest leven de Joden een week in een zelfgemaakt loofhutje, desnoods op het
terras van een appartement. Door het dak van loofbladeren moet je de sterren aan de hemel nog
kunnen zien, om te voelen dat je kwetsbaar bent en voor echte bescherming op God moet vertrouwen. Zo denken zij terug aan de bescherming die God hen gaf tijdens de uittocht uit Egypte, tijdens
de veertig jaar in de woestijn: een leertijd om op de Gods bescherming te leren vertrouwen.
Jezus was Joods
En hoe stellen wij ons Jezus eigenlijk voor? Vergeet niet dat Hij een Jood was! Zo lezen we in drie
evangeliën hoe een vrouw die al twaalf jaar leed aan bloedingen, het kleed van Jezus aanraakte omdat ze geloofde dat ze door dat aanraken genezen zou worden. Dat wijst er op dat Jezus het kleed van
een Joodse leraar, een rabbi, droeg. Waarom was haar geloof zo groot? Omdat ze de profeet geloofde, die had verkondigd dat er genezing zou zijn onder Zijn vleugels.
Wat tijdens de avond eveneens aan de orde kwam, was de afstand en afkeer die eeuwenlang aanwezig was tussen de Kerk enerzijds en het Joodse volk anderzijds. Een historicus die hieraan een studie
wijdde, stelde geschokt vast, dat hij zich nooit had gerealiseerd, dat de Kerk voor Joden zo’n onveilige
plek was geweest. Juist de Kerk die, zoals Paulus in de Romeinenbrief zegt, als een wilde tak is geënt
op de edele olijf, zou ervoor moeten waken zich tegen de stam te beroemen. De stam, het verbond
met Israël, waarop de gelovigen uit de heidense volkerenwereld zijn geënt. Dát hebben wij met Israël.
Tanneke Diepenbroek-Walhout
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Uw bijzondere aandacht voor
De kritieke situatie in Rwanda:
Covid-19 en de stortregens...
Het eerste geval van Covid-19 werd bevestigd op
14 maart 2020. Sindsdien heeft de Rwandese regering preventieve maatregelen genomen om de
verspreiding van het virus onder de bevolking te
beperken. Deze maatregelen omvatten het beperken van reizen, het vermijden van massabijeenkomsten met inbegrip van zondagsdiensten,
fysieke vergaderingen, alle diensten en kantoren
en het sluiten van alle scholen (kleuter-, basis-,
middelbaar en universitair onderwijs). Deze
maatregelen gaan dus tot de mededeling van
de nieuwe orde. Tot eind vorige week (10 mei) is
het aantal gemelde positieve gevallen in Rwanda hoog: 284 mensen zijn besmet met het virus,
waarvan er 140 zijn hersteld. Pech, hier komen
de zware regenbuien met aanzienlijke schade.
Regen veroorzaakt schade
Terwijl de COVID-19-crisis voortduurt, vernielen
zware regens huizen en doden mensen. De regens treffen verschillende delen van het land,
met name de bergachtige gebieden van de noordelijke, westelijke en zuidelijke provincies en de
stad Kigali. Naast de afgelopen dagen hebben
stortregens die op woensdagavond 6 mei 2020
vielen, enorme schade aangericht: wegen, bruggen en tientallen huizen zijn weggespoeld. Het
Rwandese Ministerie van Ramp en Noodhulpbeheer zei in een verklaring: "Om middernacht
waren er 65 doden door de overstromingen geregistreerd. De regens beschadigden ook de infrastructuur, waaronder de wegen, en 91 huizen,
vijf bruggen en verschillende boerderijen werden
weggespoeld. »
Zoals op de foto te zien is, zijn de families die in
deze huizen woonden hun materiële eigendom
kwijtgeraakt en hebben ze hulp nodig. Buren
helpen hen en de Kerk organiseert zich om in te
grijpen.
Er zijn ook overstromingen en aardverschuivingen door de zware regens die al enkele weken op
Rwanda vallen.

De zware regens
spoelden het leven van de mensen weg zonder
hun bezittingen
te sparen. Het
vernietigde hun
huizen,
planten, infrastructuur en gebedsplaatsen. Terwijl de
kerk worstelde om arme gezinnen te helpen die
getroffen waren door de Corona-crisis, worden
gezinnen die getroffen waren door de zware regenval er nu aan toegevoegd. De Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) zet haar missie voort
om in te grijpen en iedereen op te roepen om
een hart vol liefde voor het volk van God te hebben, zodat zij ook kan ingrijpen ten gunste van de
behoeftigen. De bevolking is getroffen en de EPR
en zijn gelovigen zijn niet gespaard gebleven. De
scholen van de PRT werden vernietigd. Het zal
moeilijk zijn om de studenten tegemoet te komen. De EPR, een bevoorrechte partner van de
VPKB, heeft de steun nodig van onze Belgische
gemeenten door middel van gebed en financiële tussenkomst om de gelovigen en anderen in
nood te helpen. De Coördinatie Kerk en de Wereld doet een beroep op u om onze broeders en
zusters in Rwanda te helpen die twee keer zijn
getroffen door Covid 19 en door deze destructieve krachten van de natuur.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Eric Jehin en ds. Arjan Knop
Coördinatoren Kerk & Wereld

Uw giften kunnen worden overgemaakt op
de VPKB-rekening: BE29 0680 7158 0064 met
de mededeling Overstromingen Rwanda.
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Onderwijs
Online zomercursussen van de FPTR
Van 1 juli tot 23 september

Ook deze zomer stelt de Faculteit voor Protestantse Theologie en
Religiestudies haar onlinemodules open voor iedereen die geïnteresseerd is in theologie, religie en Bijbel. Van 1 juli tot 23 september lopen 12 cursussen die na afronding recht geven op een
officieel certificaat. Elke module omvat 5 ECTS, wat een totale
studietijd inhoudt van 100-120 uur of ongeveer 10 uur per week.
Elke cursus bestaat uit 10 lessen, waarin literatuur, filmpjes en
opdrachten elkaar afwisselen. Sommige cursussen worden afgesloten met een (online) examen, andere met het inleveren van een eindopdracht. Alle cursussen worden begeleid door een docent die
de opdrachten zal nakijken en bereikbaar is om vragen te beantwoorden.
De modules worden in zogenaamde clusters aangeboden. Dit betekent dat drie vakken samen een
thematische eenheid vormen en zo een fundamenteel overzicht bieden van dit theologische veld.
Het uitgereikte certificaat geeft aan dat de student een grondig inzicht heeft verworven in het bewuste vakgebied. Een clusterpakket geeft recht op een korting. De verschillende modules kunnen
uiteraard ook apart bestudeerd worden en men kan een eigen pakket samenstellen, afhankelijk van
de interesse en de beschikbare tijd.
Meer informatie en inschrijving: www.fptr.be
Na inschrijving via het formulier op de website en betaling volgt een persoonlijke mail.
Daarin het paswoord en de gegevens die van toepassing zijn voor de begeleiding.
Prof. Dr. Johan Temmerman
Decaan Protestantse Faculteit Theologie en Religiestudies
Bollandistenstraat 40 - 1040 Brussel
+32 498 54 46 60
johan.temmerman@protestafac.ac.be

Geuzenfeest 2020 wordt Geuzenfeest 2021

Het gemeentebestuur van Horebeke liet weten, dat er dit jaar geen Geuzenfeest georganiseerd
mag worden. Gelukkig had de gemeente Horebeke al geanticipeerd op dat nieuws en ervoor
gekozen om het Geuzenfeest gewoon door te schuiven naar volgend jaar.
En er is al een datum: in 2021, op zondag 15 augustus, vieren we weer feest, het 17de
Geuzenfeest!
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Onderwijs

Kiezen voor
protestants-evangelische godsdienst
Tot en met 30 juni hebben de ouders van schoolgaande kinderen de unieke
mogelijkheid om in iedere gemeentelijke, stedelijke, provinciale en gemeenschapsschool GO! te kiezen voor protestants-evangelische godsdienst. Indien
de leerling voor het eerst wordt ingeschreven dient die keuze te worden gemaakt bij inschrijving.
Zoals u wellicht weet, staat het levensbeschouwelijk onderwijs onder grote
druk. Tegenstanders van het godsdienstonderwijs op school proberen met allerlei argumenten het godsdienstonderricht onderuit te halen. Wij hoeven u
uiteraard niet te overtuigen dat het vak protestants-evangelische godsdienst
zijn nut heeft. Voor vele leerlingen is het nog de enige manier om op een Bijbels georiënteerde weg vorm te geven aan hun leven.
Willen wij het godsdienstonderwijs op termijn veiligstellen, zal er voldoende
instroom moeten zijn van leerlingen. Vandaar deze oproep om ons eigen protestants-evangelisch
godsdienstonderwijs sterk aan te bevelen. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de schoolgaande jeugd en hun ouders.
Ter informatie
Tijdens het schooljaar 2018-2019 hebben 7.594 leerlingen gekozen voor protestants-evangelische
godsdienst. Ruim 400 leerkrachten hebben iedere dag hun best gedaan om kwaliteitsvol godsdienstles te geven. Onze leerkrachten waren ook dikwijls het luisterend oor voor vele jongeren.
Wenst u meer informatie dan verwijzen wij naar onze folder (beschikbaar in het Nederlands, Frans
en Engels) of onze website (www.pego.be). U kan eveneens een mail sturen naar het secretariaat
(secretariaat@pego.be) of tijdens de kantooruren telefoneren (02-510.61.73).
Met vriendelijke groeten,
Namens het Comité PEGO
ds. Eric Corthauts

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Vrijdagavond 03.07.2020 voor het zomernummer
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden
van uw bijdragen, zodat de redactieraad kan bespreken welke artikels voorhanden zijn en
welke er geplaatst kunnen worden. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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In tijden van Corona
Wat wij Christenen nu missen...
Het houden van samenkomsten voor Christenen is een beproefd
concept, dat al 2000 jaar meegaat. Van de tijd van de catacomben-christenen tot midden maart 2020. Zelfs in tijden van oorlog
en bezetting waren er huiskerken. Dat nu livestreams van kerkdiensten dat nooit volledig ondervangen, daarover is geen discussie. Bij
een livestream doet bijvoorbeeld het lichaam niet mee, hoe geconcentreerd we naar onze televisie of computerscherm kijken.
"Terwijl naar de kerk gaan bij uitstek een lichamelijke bezigheid is", zegt liturgiewetenschapper Marcel Barnard, hoogleraar in Amsterdam. "Een kerkdienst draait om doen. Doop en Eucharistie/Avondmaal zijn zeer lichamelijke handelingen. Hetzelfde geldt voor samen zingen. Dat is heel wat anders
dan allemaal in je eigen huiskamer een tune inzingen en die bij elkaar plakken. Bij zingen is naar
elkaar luisteren heel belangrijk. Het is samen op één adem komen."
Ook de gang naar het kerkgebouw mist iets wezenlijks bij een onlinedienst. Terwijl naar de kerk toe
gaan een manier is waarmee gelovigen zeggen: “Ik onderschrijf wat hier gebeurt, hier hoor ik bij. Door
steeds weer dat gebouw binnen te stappen, schrijf je het geloof je bestaan binnen", in de woorden
van Barnard. Naar de kerk gaan, is op zich al een belijdenis. Zeker in deze geseculariseerde tijden.
De preek heeft op het eerste gezicht het minst te lijden onder de overgang op online-kerkdiensten.
Maar vergis je niet, een preek komt pas echt tot zijn recht als hij in het midden van de kerkgemeenschap wordt gehouden, zegt de nog jonge theoloog Kees van Ekris.
"Je moet de mensen zien, hun ogen, de verveling, het verdriet, de aandacht”.
De interactie tussen de voorganger en zijn kerkgangers beïnvloedt het welslagen van de boodschap
die in de preek aan bod komt. Toch als de predikant de gave van het woord heeft. Aan tekstaflezers
heb je niet zo veel.
Is het niet van essentieel belang dat de gemeenschap samen bijeen naar een preek luistert? De vrijheid die het evangelie geeft, die ontvang je toch niet alleen, als individu, maar juist met elkaar als
gemeente. Die kracht van de bediening van het evangelie wordt doorbroken als ieder voor zich naar
een preek luistert.
Deze tijd zonder kerkdiensten is een beproeving voor elk van ons, voorgangers èn praktiserende gelovigen. De gedachte dat ons geloof kan worden beproefd zijn we ontwend. Daarvan kunnen we in
Vlaanderen leren van de wereldkerk. Er kan zo’n naïviteit in ons geestelijk leven zijn geslopen dat we
niet eens doorhebben dat ons geloof beproefd wordt. “Het kan zijn dat mensen nu ontdekken dat ze
prima kunnen leven zonder kerkgang, zonder liturgie” lees ik bij theoloog Van Ekris. “Dat is moeilijk
te voorspellen. Het kan ook zijn dat gelovigen juist beseffen: wat ben ik eigenlijk laks omgesprongen
met iets dat zo veel waarde heeft. Of dat mensen die amper kerkelijk waren nu denken: waar gaat
mijn leven heen?”
In deze tijden van beproeving wordt duidelijk wat het geloof je waard is...
Miguel-Angel Stas, ofs
(ofs : Orde van Franciscaanse Seculieren)
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In tijden van Corona
Ik ben het CORONAVIRUS
en ik richt me met deze brief tot de Mensheid
De aarde fluisterde, maar je hoorde het niet.
De aarde sprak, maar je luisterde niet.
De aarde schreeuwde, maar je zette haar uit.
En zo ben ik geboren...
Ik ben niet geboren om je te straffen.
Ik ben geboren om je wakker te maken.
De aarde riep om hulp...
Massale overstromingen. Maar je luisterde niet.
Vernietigende bosbranden. Maar je luisterde
niet.
Sterke orkanen. Maar je luisterde niet.
Angstaanjagende tornado's. Maar je luisterde
niet.
Je luistert nog steeds niet naar de aarde als oceaandieren sterven als gevolg van verontreinigende stoffen in de wateren.
Gletsjers smelten in een alarmerend tempo.
Ernstige droogte.
Je hebt niet geluisterd naar hoeveel negativiteit
de aarde ontvangt.
Non-stop oorlogen.
Non-stop hebzucht.
Je bleef maar doorgaan met je leven.
Het maakt niet uit hoeveel haat er was.
Het maakt niet uit hoeveel moorden per dag.
Het was belangrijker om die nieuwste iPhone te
krijgen dan zorgen te maken over wat de aarde
probeerde te vertellen...
Maar nu ben ik hier.
En ik heb de wereld laten stoppen op zijn sporen.
Ik heb je eindelijk laten luisteren.
ik heb je zijn toevlucht laten zoeken.
Ik heb je laten stoppen met denken aan materialistische dingen.
Nu ben je als de aarde...
Je bent alleen bezorgd over je overleving.
Hoe voelt dat?
Ik geef je koorts.
Als het vuur op aarde brandt.

Ik geef je ademhalingsproblemen als vervuiling
de lucht op aarde vult.
Ik geef je zwakte als de aarde verzwakt elke dag.
Ik heb je comfort afgepakt. Je uitjes.
De dingen die je zou gebruiken om de planeet en
haar pijn te vergeten.
En ik deed de wereld stoppen ...
En nu...
China heeft een betere luchtkwaliteit...
De lucht is helderblauw omdat fabrieken geen
vervuiling aan de lucht van de aarde spuwen.
Het water in Venetië is schoon en dolfijnen worden gezien in de kanalen.
Omdat de gondelboten die het water vervuilen
niet worden gebruikt.
Je moet de tijd nemen om na te denken over wat
belangrijk is in je leven.
Nogmaals, ik ben hier niet om je te straffen.
Ik ben hier om u wakker te maken...
Wanneer dit alles voorbij is en ik ben verdwenen
Denk aan deze momenten...
Luister naar de aarde.
Luister naar je ziel.
Stop met het vervuilen van de aarde.
Stop vechten tussen elkaar.
Stop met je zorgen te maken over materialistische dingen.
En begin je buren lief te hebben.
Begin om de aarde en al haar wezens te geven.
Begin te geloven in een Schepper.
Want de volgende keer kan ik nog sterker terugkomen ......
Ondertekend
Coronavirus
(Geschreven door: Vivienne R Reich)
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Varia

Bijbelhuis Antwerpen zoekt Kinderwerker en
fondsenwerver (M/V) voor 13 uur per week
Het Bijbelhuis is een gastvrij (t)huis met de Bijbel open in
2060. Antwerpen 2060 is een doorgangswijk in AntwerpenNoord met veel diversiteit op alle vlak: sociaal-cultureel, economisch, etnisch en religieus. Het
is een wijk met veel uitdagingen. Temidden hiervan wil het Bijbelhuis verbindend werken. Er
worden toffe activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. In dit alles delen we ons
leven en geloof.
De volledige advertentie vindt u op www.protestant.link
Interesse? Stuur dan voor 15 juni je CV en motivatiebrief naar Ernst van Velzen (coördinator)
ernst@bijbelhuis.be en Tom De Craene (fondsenwerver) tom.decraene@gmail.com

Afzegging Bijeenkomst van het Belgisch-Duits Convent 2020
Na intensief overleg in de voorbereidingsgroep werd besloten om het Belgisch-Duits Convent
2020 te laten vervallen. Er zijn twee belangrijke redenen die ons daartoe hebben gebracht:
(a)
ook in augustus zullen conferenties alleen onder voorwaarden mogelijk zijn. We kunnen
ons een Belgisch-Duits Convent echter niet voorstellen met de verplichting om steeds
1½ tot 2 meter afstand te moeten houden. Ook het dragen van mond- en neusbescherming, het niet mogen zingen bij de dagopeningen en -sluitingen en dergelijke meer zijn
weliswaar voorstelbaar, maar voor een ontmoetingsbijeenkomst zoals ons Convent een
grote en gevoelige beperking.
(b)
In de tweede plaats hebben we veel oudere deelnemers. Op grond van het mogelijke
risico van besmetting met het virus zou het ertoe kunnen leiden dat tenminste enkelen
dit jaar van deelname zouden afzien, zodat we slechts in een zeer veel kleinere kring van
deelnemers samen kunnen komen. Ook dit zou een belangrijke beperking zijn.
We vragen dan ook om begrip voor ons besluit! Het programma voor dit jaar was klaar voor
verzending. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het Belgisch-Duits Convent, dat de conferentie uitvalt. Wij hopen zeer en gaan ervan uit, dat we in het komende jaar 2021 weer een
conferentie kunnen organiseren, waar we u zullen terugzien.
Ds. J.H. Brouwer
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Kinderpagina
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Met een boekje in een hoekje

In tijden van besmetting
Paolo Giordano

Wat doe je zo in deze tijden om je dagen door te komen nu we nog altijd heel
veel tijd in ons kot moeten doorbrengen. Niet iedereen is geschapen om aan
de lopende band mondmaskers te maken of een eigen moestuin op te starten.
Er zijn ook fervente lezers onder ons, die misschien door hun stapel leesvoer
heen zijn nu alles veel langer duurt en veel complexer is dan we in het begin
van deze Corona crisis dachten.
Dan heb ik een aanrader in de aanbieding, zeker als je nooit hebt begrepen
waarom wiskunde zo belangrijk wordt geacht en je Italië er een beetje op
aankeek dat dit land het virus gewoon maar binnen heeft gepakt, want deze
pandemie neemt huiveringwekkende vormen aan en hoe groter en ongrijpbaarder hij is en op ons overkomt, hoe angstwekkender hij wordt.
De wiskundige Italiaan Paolo Giordano en bekend schrijver heeft een klein
maar waardevol essay geschreven, slechts 79 pagina’s. Niet om ons gerust te stellen dat het allemaal
wel mee zal vallen, maar om ons te helpen inzicht te verwerven in deze alles omvattende gezondheidscrisis van onze tijd.
Ik heb het in één ruk uitgelezen en nu weet ik dat wiskunde heel fundamenteel is om deze Corona-pandemie in te tomen en dus heel belangrijk voor ons welzijn. En ineens begrijp ik ook veel beter
wat al die cijfers, statistieken en dit geheimzinnige getal R nul, waar zoveel vanaf schijnt te hangen,
inhoudt. Die R regelt of we wel of niet uit ons kot mogen en wat we allemaal wel of niet mogen doen.
Toch wel leuk als je daar wat meer inzicht in kunt vergaren zonder opnieuw naar bijles wiskunde te
moeten.
Daarom raad ik u dit boekje ook zo aan, de materie wordt helder en allesbehalve saai uiteengezet
en aan het einde blijf je wijzer en hoopvoller achter dan voordien. Zelfs voor de wiskundeknobbels
onder ons blijft er genoeg over om dit essay te lezen. Paolo is op 29 februari 2020 begonnen met dit
te schrijven, nog voor de lockdown in Italië een feit was.
Het boekje kost nog geen 10 € en als E-boek zelfs nog minder en is nu bij de boekhandel te verkrijgen
of online natuurlijk, maar shop dan toch liefst binnenlands, zodat onze eigen economie een steuntje
in de rug krijgt. Nu de bibliotheken weer opengaan is dat ook een optie natuurlijk.
Veel leesplezier.
Marijke Schaefer

Kerkbrief digitaal

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

Poëzie in dialoog met de Bijbel

En de zee?
't Is al licht wat ik zie.
Poëzie. Poëzie.
(Ed. Hoornik, 'De Vis')
Pinksteren is voorbij. Er zijn nu even geen feestdagen meer en dan wordt de oogst aan gedichten heel wat
kariger. Bij de Bijbelfragmenten die voor de zondagen in juni als lezingen voorzien zijn, kon ik alvast niet
zo meteen iets bedenken. Het zou moeilijk worden, besefte ik. Maar er was iets vreemds aan de hand
met het leesrooster dat ik van het internet geplukt had: iemand (ik weet niet wie – ik weet niet waarom)
had op die lijst één lezing en één dag met geel gemarkeerd: vrijdag 12 juni – Matteüs 9,18-26. Ik zocht het
op en wist meteen welk gedicht het deze keer zou worden: “Ik ben de kleine dochter van Jaïrus” van Ed.
Hoornik.
Het verhaal van de dochter van Jaïrus komt niet enkel bij Matteüs voor, je kan het ook lezen bij Marcus
(5,21-43) en bij Lucas (8,40-56). Telkens wordt Jezus op weg naar het huis van Jaïrus opgehouden door
de menigte en is er in het gedrang een vrouw die hem aanraakt, omdat ze hoopt zo genezen te worden.
De versie van Matteüs is de kortste en daar is het meisje ook al overleden van in het begin. Bij Marcus en
Lucas sterft het meisje terwijl Jezus onderweg is en komt hij eigenlijk 'te laat' aan bij het huis van Jaïrus.
Ed. Hoornik (1910-1970) is de auteur van een aantal beroemde versregels die, losgeweekt van het gedicht
waarin zij thuishoren, een eigen leven zijn gaan leiden. “Te Middelharnis is een kind verdronken” – de
eerste zin van zijn Requiem uit 1938, voor een kind dat hij niet kende – staat nu op een herdenkingssteen
gebeiteld, in Middelharnis, voor dat jongetje van toen, Adri. "Het is maar tien uur sporen naar Berlijn",
schrijft hij in datzelfde jaar. Het is de laatste zin van het gedicht Pogrom, waarin hij met ontstellende zekerheid ziet wat aan het gebeuren is. In 1943 wordt hij zelf door de Gestapo gearresteerd en naar Dachau gedeporteerd. "Dachau schoof een raster voor mijn ziel," zegt hij daar later over – en ook: "Ik weet zeker dat
het geen verschil maakt of ik Dachau of de wereld zeg." (Ex Tenebris, 1948). Net als de kleine dochter van
Jaïrus (1952), blijft hij hopen dat iemand hem wakker maakt, dat hij ooit kan ontwaken uit de nachtmerrie.
Maar gelukkig is er nog de poëzie, "al licht wat ik zie", zoals hij schrijft aan het einde van zijn verhalende
gedicht De Vis uit 1962.
Ed. Hoornik overlijdt in 1970, enkele dagen voor zijn zestigste verjaardag.
Ik ben de kleine dochter van Jaïrus.
Ik lig hier op een veel te grote baar.
De dood zit in mijn ogen en mijn haar,
dat, nu de krul eruit is, zonder zwier is.
Ik mis mijn pop, die nu zij niet meer hier is,
slaapt als ik slaap, de vingers in elkaar.
Er was ook een man onder hen die
Ik weet dat twee en twee te zamen vier is,
Jaïrus heette, een leider van de synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn maar nu ik dood ben, is dat niet meer waar.
voeten neer en smeekte hem mee te Waarom had ik daarstraks ook weer verdriet?
Er zou een man die toveren kon, komen,
gaan naar zijn huis, want hij had een
doch-ter van ongeveer twaalf jaar oud, mij beter maken, maar toen kwam hij niet.
De mensen op het dak en in de bomen
die op sterven lag; ze was zijn enig
gingen naar huis, maar ik blijf van hem dromen.
kind. (Lc 8, 41-42)
Morgen ben ik de eerste die hem ziet.
“Mijn dochter is zojuist gestorven.
Kom alstublieft en leg haar de hand
op, dan zal ze weer leven.”
(Mt 9, 18)

Ze bestaat anders nu, maar
ze bestaat nog: zichzelf
vasthoudend in een tragere tijd.
(Esther Jansma)

Hij pakte de hand van het kind vast en zei
tegen haar: “Talita koem!”.
In onze taal betekent dat: Meisje, ik zeg je,
sta op!
(Mc 5, 41)

Om te weten wat leven is,
moet men zijn gestorven.
(Ed. Hoornik)

Ik zal hem zien
En hij ziet mij.
Hij zal mij zien.
Eindelijk ziet iemand mij

Mieke Felix
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Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdamgemeente

Als ik terugkijk op de afgelopen maand en dan weer
vooruit naar de weg die
voor ons openligt, kan ik
maar aan één woord denken Geduld. Geduld om
door te gaan met ons leven
en er invulling aan te geven. Daarom ook deze foto van een reiger, die
als symbool kan gelden voor het oefenen van geduld. Doodstil staat hij daar met een rammelende maag en wacht, zolang als het moet, op zijn
maaltijd, zijn doel voor die dag.
Zo vergaat het onze ouderen in de homes ook, zij
wachten dan wel niet op een maaltijd of verzorging, maar zij hunkeren naar het terugzien van
hun geliefden, hun kinderen en kleinkinderen.
Gelukkig wordt hun geduld nu langzamerhand
stukje bij beetje beloond, maar het is nog ver van
die warme omhelzing en de dichte nabijheid van
degenen die zij het liefste zien. Wij wensen u veel
volharding toe en weet u gedragen, hopend op
betere tijden. Ook voor de kinderen en de naaste
familie van al die bewoners in de rusthuizen is
het zwaar om zo ver van hen gescheiden te moeten blijven, vanwege de gezondheid. We zien het
virus niet, maar het beheerst wel ons leven.
Verdriet
Vlak voor Hemelvaart vernamen we het toch voor
ons plotselinge heengaan van Jacob de Schipper,
ook al voelde hij zich al enkele maanden zeer
zwak. U heeft elders in dit blad de woorden gelezen, waarmee Francis hem zo treffend beschreef.
De afscheidsdienst op zaterdag 23 mei werd een
mooie getuigenis en eerbetoon aan hem die nu
mag rusten bij zijn Betty op het kerkhof in Latem.
Moge hij nu de bevestiging gevonden hebben,
waar hij zijn hele leven naar op zoek was, Gods
Alomtegenwoordigheid.
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Een misstap
Afgelopen maand hebben verschillenden onder
ons een ziekenhuis opname gehad vanwege een
val of andere kleinere ingrepen. Aletta Rambaut
zal nog een tijdje een brace om haar enkel moeten accepteren. Zo kan een kleine misstap je
soms weken beperken en voor een bezige bij als
Aletta is dat niet eenvoudig. Sterkte ermee. Ook
aan diegenen die liever niet genoemd worden,
maar die wel dankbaar zijn dat hun engelbewaarder weer eens op post was, wensen wij een
spoedig herstel toe.
Gemis
Als ik mensen bel, hoor ik steeds dat iedereen blij
is met de brieven en de online-diensten en zo,
maar het niet samen kunnen kerken op zondag
wordt een steeds groter gemis. Toch zullen we
daarmee nog een tijdje moeten leven en als het
wel weer mag dan zal dat ook nog niet oude stijl
zijn maar op afstand. Ook hiervoor geldt geduld.
Vreugde
Geduld heeft Rita Martens gehad om eindelijk na 2 maanden haar
jongste kleinzoon Zef in
haar armen te mogen
houden, die al op 27
maart werd geboren.
Zoals u ziet op de foto
vindt Zef het prachtig
zijn Oma te leren kennen, waarover Mama
Erika hem al zoveel verteld heeft. Nogmaals
een hartelijke proficiat
en wij wensen Zef en
zijn ouders alle goeds
toe, moge hij opgroeien temidden zijn neefjes en
nichtjes onder Gods liefdevolle bescherming.

Pastoraat
Veel namen noem ik deze keer niet, maar er is
er toch eentje die we zeker niet mogen vergeten, omdat zij als God dit wil op 22 juni haar
108ste verjaardag zal vieren, namelijk mevrouw
Margarethe Zerfass. Van harte gelukgewenst
met deze dag, zo anders dan al die voorgaande
verjaardagen door dat onzichtbare wezentje. U
kunt echt geschiedenis schrijven, want u was al
6 jaar op deze wereld toen de Spaanse griep zijn
intrede deed, toen een even onbekend virus als
Corona nu en die toen nog zoveel meer mensen
in zijn greep kreeg. We hopen dat de Heer zijn
beschermende Zegen over u legt en u zo gezond
als mogelijk mag blijven door de goede zorgen
van hen die u omringen, want u woont nog altijd
zelfstandig.
De toekomst
Tot slot wilde ik zeker stilstaan bij al onze jongeren, de kleintjes die popelen om weer naar
school te mogen, de groteren die nog moeten
afwachten hoe alles zal verlopen en tenslotte de
studenten die zich in bizarre omstandigheden
hebben moeten voorbereiden op hun examens
en daar nu druk mee bezig zijn. Niet goed wetend
wat van hen verwacht wordt, hoe het schooljaar
wordt afgesloten en hoe dit jaar zal worden beoordeeld. Voor jullie ook is geduld moeilijk om te
blijven opbrengen, zo lang weg uit het bestaan
dat je gewend was, waar je min of meer je draai
in gevonden had, zo plotseling gedwongen worden om het allemaal anders te moeten doen. Een
hele uitdaging waarbij wij jullie veel sterkte en
doorzetting bij wensen.

Dank je Keanu voor die inzet, zoals zovelen zich
hebben ingezet net als jij.
Nu de grote feesten achter ons liggen en wij de
groene tijd ingaan, wens ik u geduld en volharding toe en hoop ik dat wij met elkaar geïnspireerd mogen worden door die onzichtbare Geest
die met Pinksteren over ons uit werd gestort en
die mensen zal blijven samenbrengen en sterken
op de weg van leven.
Marijke Schaefer

Ingezonden door
Lidy De Brouwer

Dank
Vlak voor ik dit artikel wilde afsluiten, zag ik een
prachtige getuigenis op Facebook: van Keanu, de
24-jarige zoon van Gwenda Stevens.
Hoe hij zich onmiddellijk na het behalen van zijn
diploma in februari als verpleegkundige, wat je
noemt, gesmeten heeft op het werk op de Covidafdeling van een ziekenhuis. Zoals hij zelf zegt:
“Ik hoop dat er goede lessen worden getrokken
uit deze crisis, wij werden gedropt bij een ziekte
waar we veel te weinig over wisten. Stay safe".
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Ter overdenking
Het goede leven

“Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding” (Lucas 12, 23)
Ik denk dat ik niet de enige ben
die in de laatste weken vaststelde dat het leven zoals dat er nu
uitziet niet goed is. Maar was
onze manier van leven voor de
Corona wel de juiste? Wat is
het goede leven en waar vind ik
dat? Wat moeten wij doen om
dit leven zo goed mogelijk te
maken?
Volgens de Bijbel is het leven
meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Waarom zegt Jezus dit? Waarom waarschuwt Hij op
die manier zijn leerlingen? Heeft dat te maken
met de maatschappij van toen, die op hebzucht
gebouwd was? Over de gevaren van de hebzucht
waarschuwt niet alleen Jezus, maar ook de economen van onze tijd. Volgens hen zijn de mensen
van de XXI eeuw voortdurend ontevreden en verlangen altijd naar meer en meer. De consumptie werkt als een drug en het genoeg ligt altijd
achter de horizon. Vooruitgang en tevredenheid
is gewoon een menselijk dilemma. Ze gaan niet
samen.
Het goede leven! Wat betekent dat voor ons? Betekent een goed leven altijd groei? En kan leven
alleen goed zijn als wij het materieel goed hebben? Sommigen zeggen van wel en anderen van
niet, wat is dan het goede leven? Vóór de Corona
moest alles sneller en sneller want time is money
en wij hebben geen tijd om tijd te verliezen.
Het goede leven is meer dan voedsel, moesten de
leerlingen van Jezus horen, maar ook wij horen
regelmatig dit soort dingen: alcohol is gevaarlijk,
je hersenen kunnen schade oplopen, met suiker
en vet moet je oppassen. Alles wat lekker is, mag
blijkbaar niet. De artsen waarschuwen dat wij
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gezond moeten leven en Jezus stelt vast dat het
leven meer is dan voedsel. Is dat het goede leven
waarover wij gedroomd hebben?
In het laatste Bijbelboek lezen wij over een ander soort wereld waar geen pijn meer is en waar
geen nacht meer zal zijn en het licht van een
lamp of het licht van de zon niet meer nodig is,
“want God, de Heer, zal hun licht zijn” (Op 22).
Als mensen trekken wij in deze wereld door donkere dalen en onze vragen laten ons niet rusten.
In de nare tijden die achter ons liggen, hebben
we tijd gehad om over bepaalde dingen na te
denken en te realiseren hoe kwetsbaar we zijn.
Wij weten dat bepaalde dingen veranderen moeten, maar weten niet hoe en waar te beginnen?
De Bijbel vertelt aan ons dat ons huis en ons leven de plaats kan zijn waar het nieuwe begint.
Na Corona zal er een nieuw begin zijn, de vraag
is hoe we zullen starten, wat nemen we mee en
wat laten we achter? Vallen wij terug in oude patronen of gaan we andere wegen zoeken? Wegen
waar Zijn woord een lamp voor onze voet is en
een licht op ons pad.
Ik bid samen met jullie dat onze Heer ons zal helpen om met een enthousiaste menigte te starten richting het goede leven, als de kerken weer
opengaan.
Ds. Tihamér Buzogàny

Waar en Wat in onze stad
Dank aan alle inzenders van de opgave van vorige maand. Inderdaad de
bevallige dame op de foto is onze Koningin Astrid, Zweedse echtgenote van Koning Leopold III, die zo jammerlijk verongelukt is in Küssnacht,
Zwitserland op 29 augustus 1935. Haar heengaan werd zeer betreurd.
De allereerste inzending kwam heel onverwacht maar vreselijk welkom van buiten onze gemeente en dat bewijst dat onze kerkbrief in een
veel ruimere kring wordt gelezen dan wij kunnen vermoeden en dat is
alleen maar toe te juichen. Bert Beukenhorst, toch geen onbekende in
de Brabantdamkerk kan ons naast zijn bijna juiste antwoord ook nog een mooie waar gebeurde
anekdote vertellen over zijn oudere broer Martin, die in Corona tijd 90 jaar werd en ondanks
de lockdown genoten heeft van alle telefoontjes,
kaartjes en andere felicitaties. Hij werd dus in het
jaar 1930 geboren net als wijlen Koning Boudewijn, het gezin woonde toen in Laken en als moeder Beukenhorst trots met haar baby in het grote park van Laken uit wandelen
ging, gebeurde het soms dat toen nog prinses Astrid met haar prinsje Boudewijn
op de arm uit het raam van het kasteel Stuyvenberg keek, waar het prinselijk gezin
toen woonde, en glimlachend naar hen wuifde. Een mooi familie verhaal natuurlijk, dat blijft meegaan.hij vroeg mij u allen hartelijk te groeten.
De tweede inzending kwam ook heel onverwacht van Jantina (Tineke)
Rambaut, de moeder van Aletta, een trouwe lezeres van ons blad. Zij gaat graag
op wandel en bezocht vorig jaar nog het Koningin Astridpark, waar zij het beeldje
ontdekte, omgeven door de indrukwekkende pilaren van het voormalige warenhuis Dutry-Colson, dat gelegen was waar u nu ongeveer het Pakhuis vindt aan
de Veldstraat. Koningin Astrid vond het heel belangrijk dat jonge kinderen konden spelen en ravotten
in een groene omgeving en zo vinden we in verschillende provincie hoofdsteden van ons land Koningin
Astridparkjes met dit kleine beeldje van haar, nauwelijks een meter hoog, niet alleen in Gent, maar ook
in Mechelen en Laken bijvoorbeeld. Het beeld is in brons en in 1950 ontworpen door beeldhouwer Jos
De Decker. Het Parkje in Gent is een samenvoeging van twee stadstuinen aan de Ferdinand Lousbergkaai,
naast de Villa De Groote uit 1793.
Francis Van de Walle, herkende in het beeldje Koningin Astrid direct en wijst ook op haar Zweedse achtergrond, wel te begrijpen omdat zijn zoon daar al jaren woont samen met zijn gezin. Verder heeft
Francis de vraag niet uitgeplozen. Ook Martine Van Belle had het bij het rechte eind en zal vlug eens terplekke gaan, zeker doen!
Mieke Felix had de oplossing vlug gevonden, zeker na een toevallige wandeling op Moederdag
met haar zoon en zij vindt vooral dat de gelijkenis tussen Koningin Astrid en Delphine Boël zo opvallend is
en daar ben ik het helemaal mee eens. Mieke stuurde ons de foto door van Koning Leopold, die gewond
en zo alleen de kist van zijn geliefde vrouw volgt door de lanen van Brussel, een triest beeld.
Er wordt meestal gezegd dat het beeldje werd ingehuldigd 25 jaar na de datum van overlijden van Koningin Astrid dus in 1960. Maar dat wordt tegen gesproken door Louise Hanappe die volgens haar bronnen
vertelt dat de inhuldiging plaatsvonden op 17 juli 1950, dus 15 jaar na het overlijden. Als argument voert
zij aan dat het parkje in Gent in 1949 opengesteld werd voor het publiek en het beeld in 1950 werd vervaardigd. Wat denkt u? Laat het ons weten.
Marijke Schaefer
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Allerlei
Activiteitenkalender
Zondag
Zondag
Zat.-Zond.
Zondag

12 juli		
10:00
06 september 10:00
07-08 november		
15 november 10:00

Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Synodevergadering La Foresta Heverlee
Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen !
11 juni: Louise van ’t Hooft
22 juni: Patricia Poelaert
22 juni: Margaretha Zerfass (wordt 108…!!)
23 juni: Jozias Boone
24 juni: Etty Deelstra
29 juni: Fien De Beun
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2 juli: Philippe Adams
2 juli: Anne-Marie Laruelle- Kop
2 juli Cilou Van den Hende

Dienstenrooster

Zondag, 7 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 14 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 21 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 28 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 5 juli
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 12 juli
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Schaefer / Bea Baetens
Kerkenwerk / Kerkbrief

Ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Diaconie

Ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van de Walle / Rita Martens
Kerkenwerk / Bloemen

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Schaefer / Micheline Morel
Kerkenwerk / KRAS - acties in Coronatijd

Ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Bea Baetens
Kerkenwerk / Kerkbrief

Ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van de Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie

Heilig Avondmaal
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Bijbelleesrooster
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Juni
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		

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

Psalm 150		
Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:12-21
Matteüs 9:1-8		
Matteüs 9:9-17		
Matteüs 9:18-26		
Matteüs 9:27-34		
Matteüs 9:35-10:4
Matteüs 10:5-15		
Matteüs 10:16-23
Matteüs 10:24-33
Matteüs 10:34-11:1
Psalm 69:1-13		
Psalm 69:14-30		
Psalm 69:31-37		
Romeinen 6:1-14
Romeinen 6:15-23
Romeinen 7:1-12
Romeinen 7:13-25
Romeinen 8:1-11
Romeinen 8:12-25
Romeinen 8:26-39
Romeinen 9:1-18
Romeinen 9:19-33

Live muziek
Als vijanden al verzoend
Adam I en Adam II
Wie kan vergeven?
Wie kan genezen?
Opleving
Geestkracht of toverkracht?
Bijzondere arbeiders
Op weg zonder ballast
Bereid je maar (niet) voor!
Luid en duidelijk
Wat is het je waard?
Het hoofd boven water houden
Red mij!
Genade en recht
Niet meer zondigen
Wie is je baas?
Huwelijk als metafoor
Tweestrijd
Geestelijk leven
Kinderen
Geestelijke bijstand
Trouw aan de belofte
Keuzevrijheid

Juli
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		

01 juli		
02 juli		
03 juli		
04 juli		
05 juli		
06 juli		
07 juli		
08 juli		
09 juli		
10 juli		
11 juli		
12 juli		

Matteüs 11:2-15		
Matteüs 11:16-30
Psalm 27		
Zacharia 9:1-8		
Zacharia 9:9-17		
Zacharia 10:1-5		
Zacharia 10:6-12		
Zacharia 11:1-14		
Zacharia 11:15-17
Romeinen 10:1-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-12

Groot en klein
Geef je gewonnen
Niet bang
Verdediging
Doel: vrede
De goede herder komt
Het komt goed
Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
Herderlijk vermaan
Belijdenis
Door te luisteren kom je tot geloof
Gods volk

