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Rita Martens

Inhoud

Hoe graag hadden we jullie allen uitgenodigd voor Sacra-
le Wervels 2020... de tentoonstelling van Frans Wuytack 
en de vele muzikale optredens tijdens de Gentse Feesten, 
het werd allemaal geannuleerd. Maar uitstel is geen af-
stel, we kijken dus al uit naar de editie van 2021.

De examens zijn achter de rug en hopelijk kunnen onze 
studenten volop van vakantie genieten.

Vanaf 5 juli kunnen we terug kerken in onze vertrouw-
de Brabantdamkerk, maar wel met de nodige richtlijnen 
wat betreft Covid-19. Als overgangfase bieden we in de 
maand juli ook online-diensten aan. Op zondag 2 en 9 
augustus verzorgt de Rabotkerk de online-diensten en 
blijven de kerkdeuren dicht. Vanaf 16 augustus verloopt 
alles weer normaal.

Onze dominee gaat waarschijnlijk met vakantie en dan 
kunnen jullie steeds terecht bij iemand van de kerken-
raad. Bel gerust, wij helpen u graag verder.

De volgende kerkbrief is er pas vanaf september dus wil 
je nu alvast noteren dat het op 20 september startzondag 
is. Hoe, wat en waar is op dit ogenblik nog een verrassing. 

De dominee is opnieuw gestart met de pastorale contac-
ten. Wil je graag een bezoekje… geef maar een seintje.

Tenslotte dank ik alle kerkenraadsleden en de vele me-
dewerkers die meegeholpen hebben aan de online-dien-
sten. Dankzij jullie waren het zinvolle en aangename 
uitzendingen die ds. Buzogàny met knippen en plakken 
telkens tot een mooi geheel bracht.

Aan ieder een deugddoende vakantie.
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Van de kerkenraad

Broeders en zusters,

“de HEER houdt de wacht over je gaan en je ko-
men” (Psalm 121)
 
Na 112 dagen dicht te zijn geweest, zijn de kerk-
deuren van de Brabantdamkerk sinds zondag 5 
juli 2020 weer open. 

De nieuwe richtlijnen voor de protestants-evan-
gelische erediensten in het kader van de corona-
crisis, die volgens onze Synodevoorzitter ds. Ste-
ven H. Fuite vanaf 1 juli 2020 van toepassing zijn, 
worden door de kerkenraad en bestuursraad van 
onze gemeenschap gebruikt om veilige omstan-
digheden te creëren voor de kerkgangers.

Op 5 juli begon de eredienst om 10:00, maar van-
af 9:30 was de kerk al open. Het binnenkomen in 
de kerk gebeurt op dezelfde manier als tot nu toe 
via de linker ingangsdeur die open staat, maar om 
naar buiten te gaan, openen we de schuifdeuren, 
die in normale omstandigheden dicht blijven, om 
zo de in- en uitgang van elkaar te scheiden. Er 
wordt van de kerkgangers verwacht dat zij bij het 
in- en uitgaan én in de kerk een afstand van 1,5m 
tussenruimte houden en met een mondkapje de 
kerk binnenkomen. Eenmaal op uw plaats geze-
ten, mag het mondkapje af. Handgel is beschik-
baar. U wordt gevraagd uw persoonlijke spullen 
bij u te houden tijdens de eredienst, wij mogen 
geen vestiaire beschikbaar stellen.

Helaas kunnen we geen handen schudden of el-
kaar omhelzen, die tijd moet nog komen. Voor-
lopig is 1,5 m afstand houden de gouden regel. 

Het coördinatieteam van onze kerkgemeenschap 
heeft op 1 juli jl. alle nodige maatregelen getrof-
fen wat betreft de zitplaatsen in het kerkgebouw. 
De plaatsen die gebruikt mogen worden, zijn 
aangeduid. U zal bij binnenkomst naar uw plaats 
begeleid worden. Omdat de natuurlijke ventilatie 
een goed middel in de strijd tegen het virus is, 
zorgen wij dat alle ramen die open kunnen, open 
zijn voor de kerkdienst en ook tijdens de dienst 
zal één daarvan openblijven.

Het gebruik van liedbundels en bijbels uit de kerk 
houdt een groot risico in, daarom worden deze 
bij het binnenkomen niet uitgedeeld door het 
dienstdoende kerkenraadslid. Alles wordt op het 
scherm geprojecteerd. 

Zingen is toegestaan met mondkapje en omdat 
wij graag in de dienst zingen, zijn de zitplaatsen 
daarvoor al op reglementaire afstand van elkaar 
aangeduid. 

Voorlopig vieren we geen Heilig Avondmaal. Als 
de Kerkenraad in de komende maanden beslist 
om dit toch te doen, zult u op tijd geïnformeerd 
worden hoe de bediening van het sacrament ver-
lopen zal. 

De toiletten zijn klaar voor gebruik. Van eenie-
der wordt verwacht om na het gebruik deze weer 
proper achter te laten. Alcoholgel en wegwerp-
handdoeken zijn beschikbaar.

Om het comfort van de kerkgangers te waarbor-
gen, zullen we in maanden juli en augustus licht 
ingekorte erediensten houden.

Er wordt maar één collecte gehouden aan de uit-
gang.

Koffiedrinken na de dienst is toegestaan. Hier 
gelden de regels die voor de horeca toepasbaar 
zijn. U kiest uw vaste plaats en loopt dan niet 
meer rond. Omdat bediening veiliger blijkt te zijn 
dan zelfbediening, worden de kerkgangers be-
diend met koffie, thee of frisdrank. 

Om de luchtkwaliteit in ons kerkgebouw te ga-
randeren heeft Francis Van De Walle voor een 
aantal Ionisatietoestellen gezorgd die op ver-
schillende plaatsen in het kerkgebouw staan en 
de lucht extra zullen zuiveren.

In de hoop dat ik u in één van de komende zon-
dagen in de kerk mag begroeten, teken ik met 
vriendelijke groeten, mede namens de Kerken-
raad.

Ds. Tihamér Buzogàny
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Van het district

Beste districtsgenoten,

Net als op 8 mei ontvangen jullie wat schriftelijke informatie 
vanuit het districtsbestuur. 

Tot ons spijt is ook de districtsvergadering van 13 juni ge-
annuleerd, zodat wij nu uitkijken naar het weerzien op 12 
september. 

Wat de heropening van de kerken betreft, bezorgde de (in-
tussen herkozen) voorzitter van de VPKB ons een protocol 
van de ARPEE van 7 pagina’s met als belangrijkste criteria naast de afstandsregeling en hygiënische 
maatregelen (alcoholgel aan de ingang, 10 vierkante meter per persoon, geen handen geven maar 
groeten op afstand, geen vestiaire) o.a. de installatie van een coördinatieteam voor het screenen 
op leeftijd en gezondheidsrisico’s, het verbod om te zingen, om collectezakjes door te geven of naar 
het toilet te gaan, de verplichting om een mondkapje te dragen bij het betreden van de kerk en het 
verbod op een gezellig samenzijn nadien. 

Het districtsbestuur acht het moeilijk om met deze beperkingen een feestelijke eredienst te houden 
en adviseert daarom de kerkdiensten slechts te hernemen op zondag 5 juli. Het staat lokale kerken-
raden natuurlijk vrij om vroeger te hernemen, indien zij in staat zijn aan alle voorwaarden te voldoen 
en als erkende eredienst een voorbeeld kunnen zijn in het eerbiedigen van alle regels. 

Intussen is elke gemeente bezocht en bemoedigd door onze fietsende ds. Peter Smits (uit Dender-
monde), die alle gemeenten in ons district pro faith bezocht met kaars en brief en daar meteen 
een sponsoring aan koppelde voor de zwaar getroffen broeders en zusters van onze partnerkerk in 
Rwanda.

Het districtsbestuur ontfermt zich verder over de gang van zaken in onze vacante gemeenten (Knok-
ke, Kortrijk, Ronse) en keurde unaniem de aanvraag tot preekbevoegdheid goed van Helen Blow, Nele 
Lemaire en Jimmy Remmery. 

De vergadering begon met een uitgebreide bespreking van de stand van zaken in de werkgroep Eigen-
tijds Kerkzijn, die haar eindverslag klaar moet hebben ter voorbereiding van de Synode in november.

Hartelijke groeten namens het districtsbestuur,

Tihamér Buzogàny, voorzitter                                                                           
Rudy Liagre, secretaris 

Gent, 7 juni 2020
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In memoriam
Overlijden Frank Marivoet
Wij ontvingen het zeer droevige bericht dat Frank Marivoet op 10 juni 2020 op de 
leeftijd van 72 jaar is overleden.

Gedurende vele jaren heeft Frank Marivoet zich voor de VPKB ingezet. Zijn engage-
ment in de VPKB-Leuven dateert al uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De kerkelijke inzet van Frank had vele vormen: als kerkenraadslid (zowel als lid, 
voorzitter en als secretaris), als kerkelijk onderhandelaar met de overheid en ook 
deed hij het werk van koster, archivaris en liturg. Zelfs fungeerde hij daarbij niet zelden als dichter en 
liedschrijver van kerkelijke gezangen.
Daarnaast was Frank ook meer dan dertig jaar actief als zeer gewaardeerd radiopastor bij de nationa-
le omroep (BRT/VRT) voor de VPKB. Ook trad hij bij internationale TV-uitzendingen van kerkdiensten 
op als simultaan vertaler (Nederlands-Italiaans).   
Eveneens was Frank, sinds het laatste decennium, werkzaam als gevangenisaalmoezenier in de cen-
trale gevangenis te Leuven en ook begeleider en verzorger van Bijbelse oecumenische gesprekskrin-
gen in verschillende Leuvense kerken. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kennen velen van 
ons hem al vele jaren als regelmatig en graag gezien (en gehoord) gastvoorganger in onze VPKB-ker-
ken.

Wij betuigen zijn man Rudi en heel zijn familie ons innige medeleven en wensen hen goede moed 
vanuit de blijde boodschap dat deze wereld, vol storm en ontij, met Jezus als stuurman, op weg is 
naar de overkant, zoals het beschreven staat in het Marcus-evangelie over De storm op zee en ook in 
de verwijzing naar dat verhaal op het overlijdensbericht van Frank: "Aan het eind van de dag, toen 
het avond was geworden, zei Jezus tegen hen: Laten wij oversteken naar de overkant.” (Marc.4: 35)

Ds. Ernst Veen

Overlijden ds. Dirk van Wageningen
De Synodale Raad vernam het trieste nieuws van het overlijden op 30 juni jl. van ds. Dirk van Wage-
ningen (81). 
Ds. van Wageningen bediende achtereenvolgens de gemeente Gent van de Belgisch Methodistische 
Kerk (1963-1977), de gemeente Kortrijk-Roeselare (1977-1984) en de gemeente Ronse (1984-2002).
Daarnaast stond hij ook in het protestants godsdienstonderwijs.
Na zijn pensionering in 2002 keerde hij terug naar Nederland.

De Synodale Raad betuigt zijn familie zijn christelijk medeleven en wenst haar de nabijheid van onze 
Heer.

Ds. Steven H. Fuite
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VPKB-verklaring tegen racisme 
De Verenigde Protestantse Kerk in België is geschokt door de moord op George Floyd, begaan door een 
agent van het politiecorps van Minneapolis die zolang met zijn knie op de nek van Floyd duwde totdat 
hij stierf. Helaas staat dit incident niet op zichzelf en hebben de Verenigde Staten een lange en hardnek-
kige geschiedenis van wit racisme tegenover medemensen met een andere huidskleur. 

Omdat de VPKB ervan overtuigd is dat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:27), kan 
zij racisme, zowel op persoonlijk als institutioneel vlak niet anders betitelen dan zonde en een beledi-
ging van God onze Schepper. Racisme staat haaks op onze geloofsovertuiging en gaat lijnrecht in tegen 
het centrale liefdesgebod: "heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw verstand en met heel uw kracht... [en] heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker 
dan deze." (Marcus 12:30-31). 

De tragedie van de moord op George Floyd heeft werelwijd protesten losgemaakt. Het is voor ons 
bemoedigend dat die protesten vaak geleid werden door jonge mensen en werden bijgewoond door 
een veelkleurig en multicultureel publiek. Dat is, op zich, een teken van hoop. Ook in ons land klonk 
collectieve verontwaardiging. Terecht werd er niet alleen met de vinger naar de situatie in de Verenig-
de Staten gewezen. Onze eigen samenleving is allerminst immuun voor racisme en xenofobie en het 
is hoognodig dat wij de hand in eigen boezem steken. In deze dagen worden we opnieuw gewezen 
op het koloniale verleden en de diepe wonden die dat heeft veroorzaakt. Jonge mensen brengen een 
hoogstnoodzakelijke discussie op gang over de standbeelden in onze publieke ruimte die dit koloniale 
verleden verheerlijken. We horen schrijnende verhalen over hoe vluchtelingen en asielzoekers worden 
bezien en behandeld - aan de buitengrenzen van de Europese Unie en binnen de landsgrenzen. Er is 
discriminatie op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, in de zorg en in het uitgaansleven. Er vindt etnische 
profilering plaats bij ordehandhaving en er zijn rapporten over misdragingen in enkele politiecorpsen. 
Op sommige sociale media wordt racisme niet geschuwd en vindt dit ongecontroleerd een uitweg. 

Het is veelzeggend dat de VPKB in artikel 1 van haar Constitutie en Kerkorde de Belijdenis van Belhar 
heeft opgenomen. Als Kerk hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 
racisme in onze eigen geledingen geen kans krijgt. Daartoe moedigen wij plaatselijke gemeentes aan, 
dit onderwerp op de agenda te plaatsen en open gesprekken aan te gaan over de mate waarin onze 
eigen gemeenten veilige en inclusieve plekken zijn. 

In de bredere samenleving is er nood aan educatie van kinderen en jongeren die aandacht besteedt 
aan de geschiedenis van ons land, aan beter begrip tussen bevolkingsgroepen en aan respect en waar-
dering voor diversiteit. 
In 2001 engageerde België zich in Durban tijdens de World Conference against Racism om een natio-
naal actieplan tegen racisme uit te werken. Het is teleurstellend dat zo'n plan er anno 2020 nog steeds 
niet is ondanks herhaalde beloften van verschillende regeringen. Toch zijn de problemen urgent. We 
hebben dringend nood aan tastbare en ambitieuze acties. Het is de hoogste tijd. Wie niet deel is van de 
oplossing voor het racisme, is deel van het probleem. Op de handen zitten is geen optie. 

"Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus 
Jezus." (Galaten 3:28). 

Namens de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België, 
Ds. Steven H. Fuite, Voorzitter.

11.06.2020

Van de Synodale Raad
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mijnschool

Erg goed nieuws uit de Gaspard!

Diploma én talentendiploma
Als ik dit stukje schrijf is de grote vakantie net 
begonnen. In het begin van de week namen we 
afscheid van de leerlingen van het zesde leerjaar, 
op een manier die we niet gewend zijn op school. 
Normaal zijn naast de leerlingen alle leerkrach-
ten, ouders en grootouders, de directie en leden 
van het schoolbestuur aanwezig op deze plech-
tigheid. Deze keer was het helemaal anders. 
Gezien het fijne weer waren ter hoogte van de 
kleuterspeelplaats, onder het afdak, stoelen op 
een veilige afstand van elkaar opgesteld. Terwijl 
de kinderen en hun ouders binnenkwamen, wer-
den op een groot TV-scherm foto’s geprojecteerd 
van de kinderen. Na de speeches van meester Er-
win en vanuit het schoolbestuur konden de jon-
geren hun diploma’s in ontvangst nemen, d.w.z. 
het echte diploma én hun talentendiploma. Dat 
laatste is ondertussen een gewoonte geworden 
op onze school. De kinderen geven elkaar een 
bepaald diploma. Zo is er een diploma voor spor-
tiefst, lenigste, muzikaalste… leerling. 

Anders lesgeven
Maar wat waren het rare tijd gedurende de af-
gelopen maanden. Sinds half maart kwamen 
slechts enkele kinderen naar school, die thuis 
niet door de ouders konden opgevangen wor-
den omdat die bijvoorbeeld zelf in de zorg werk-
zaam zijn. Het digitale lesgeven en les krijgen, 
zit nu zowel de leerkrachten als bij de kinderen 
in de vingers! Heel begrijpelijk dat iedereen en-
kele weken geleden toch wel erg blij was als de 
schooldeuren weer openzwaaiden want het soci-
ale contact tussen eenieder bleek/blijkt toch wel 
een noodzakelijkheid. Na enkele reorganisatie op 
het vlak van de handhygiëne kon alle kinderen 

terug in hun klassen. Om op school iets meer 
ademruimte/bewegingsruimte te creëren zijn 
de laatste paar weken twee klassen zelfs buiten 
de school verhuisd, o.a. naar de Gereformeerde 
kerk aan de Gordunakaai en de Loods 25 (Roei-
club aan de Watersportbaan). 
Begin juli is vrijwel iedereen naar huis voor de 
zomervakantie en kunnen de leerkrachten een 
eenieder die het schooljaar mee inhoud geeft, 
op welverdiend verlof gaan.

Bestuursverkiezingen
Als schoolbestuur hielden we op 22 juni ll. onze 
jaarlijkse jaarvergadering van de vereniging. De 
fans van het eerste uur waren op post om het 
reilen en zeilen op school te vernemen. Eén van 
de punten was de verkiezing van bestuursleden. 
Van de andere twee dames uit het schoolbe-
stuur, m.n. Nelly Pannecoucke-Joziasse en Talitha 
Lievens-Verheyen, namen we afscheid omdat ze 
zich niet opnieuw verkiesbaar wensten te stel-
len. Jan Van Bergeijk stelde zich opnieuw kan-
didaat. Maar we zijn ontzettend dankbaar voor 
ons nieuw bestuurslid Jacqueline Vanderhaegen. 
Misschien onnodig haar voor te stellen, al wil ik 
twee zaken over haar aanhalen: zij is geboren en 
getogen in en rond de school. Als dochter van het 
voormalig schoolhoofd, directeur Willy Vander-
haegen, kent zij de school echt door en door. Niet 
alleen de school als plek waar kinderen onder-
wijs krijgen, maar ook de achterliggende basis 
van onze eigen identiteit. Persoonlijk sprak ik Jac-
queline al een paar keer aan over een mogelijke 
bestuursfunctie en groot was mijn blijdschap dat 
ze begin 2020 toestemde. 
Ze is al volop bezig met het aanvullen van na-
men- en adressenlijsten van oudleerlingen en 
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mijnschool
sympathisanten, waarvan de basis werd gelegd 
door Nelly Pannecoucke-Joziasse. Deze lijsten 
zullen we hel goed kunnen gerbuiken als we zo 
veel mogelijk mensen willen informeren over de 
bouwplannen van de school. Zowel Jacqueline 
als Jan werden met het maximum aan stemmen 
verkozen. Fijn dat er mensen bereid gevonden 
worden om in tijden van grote drukte het team 
te komen versterken.

Bouwaanvraag definitief goedgekeurd
Heel goed nieuws bereikte me dezelfde week. 
Ik kreeg via een ambtenaar bij de provincie 
Oost-Vlaanderen en later ook via het Omge-
vingsloket van Vlaanderen het bericht dat de 
bouwaanvraag definitief werd goedgekeurd. Een 
aanvraag die we reeds in juli 2019 hadden inge-
diend. Door enkele administratieve strubbelingen 
en een klacht van één van de buren van het ver-
worven woonhuis, was de uiteindelijke beslissing 
verschoven naar de Bestendige Deputatie van de 
provincie Oost-Vlaanderen. De klachten van de 
buren, die overigens op tal van gronden konden 
weerlegd worden, werden grondig onderzocht 
door onze raadsvrouw. Uiteindelijk koos de pro-
vinciale ambtenaar voor het gezond verstand en 
werden de persoonlijk ingegeven drijfveren van 
de buren weerlegd en tot slot niet ontvankelijk 
verklaard. Onnodig 
dat we als school-
bestuur fier zijn met 
deze goedgekeurde 
omgevingsvergun-
ning. Nu kunnen 
we de daad bij het 
woord vatten en ef-
fectief op zoek gaan 
naar de broodnodi-
ge financiële mid-
delen. Eén ervan 
behelst een Kunst-
veiling die voor het 
einde van 2020 
wordt gepland. Het 
eerste werk aan het 
dossier behelst de 
uittekening van alle 
details van de ver-

bouwingen en nieuwbouw, de aanstelling van 
een ingenieursbureau voor de uitvoering van 
enkele stabiliteitsmetingen, de opmaak van een 
gedetailleerde raming, enz. De volgende stap is 
het indienen van het uitgebreid ontwerpdossier 
bij Agion (= Agentschap voor Infrastructuur in 
het Onderwijs). 

U merkt dat er heel wat uitdagingen voor ons lig-
gen. Toch blijven we samen hard werken aan dit 
mooie project waar een gedegen school met bij-
belse waarden voorop staat met het vertrouwen 
in de Allerhoogste.

Aletta Rambaut
Voorzitter schoolbestuur 
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Vooruitblik

Kom op verhaal met contextueel Bijbellezen
Een initiatief van de VPKB Brugge en Antwerpen-Zuid

Ds. Jannica de Prenter (Brugge) en ds. Bert Dicou (Antwerpen-Zuid) slaan de handen ineen en orga-
niseren deze zomer een Bijbelgesprekskring waarin er bijzondere aandacht zal zijn voor onze erva-
ringen van kwetsbaarheid tijdens de coronacrisis. In een kleine groep gaan we aan de slag met de 
methodiek van contextueel Bijbellezen. In vier bijeenkomsten doorlopen we de stappen van zien, 
lezen en doen. We praten over onze corona-ervaringen zoals je opgesloten voelen, huidhonger of de 
angst om ziek te worden. We lezen samen teksten, we worden stil en gaan creatief aan de slag om 
samen nieuwe perspectieven te ontdekken. 
Uiteraard worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen zodat het voor iedereen veilig is. Om-
dat het aantal plaatsen beperkt is, is opgave vereist. U kunt deze Bijbelstudie volgen in Brugge of 
Antwerpen. Kom op verhaal en vindt nieuwe kracht, bij God en bij elkaar: kracht uit kwetsbaarheid 
gewonnen.

Bijeenkomsten Brugge
Contextueel Bijbellezen geeft je een kans om met 
elkaar zin en duiding te geven aan moeilijke
ervaringen, door te luisteren naar elkaar en de 
Bijbel.

Woensdag 09 juli I 14.00-16.00 uur
Woensdag 15 juli I 14.00-16.00 uur
Woensdag 22 juli I 14.00-16.00 uur
Woensdag 29 juli I 14.00-16.00 uur

Adres: Keersstraat 1, 8000 Brugge
Opgave bij ds. Jannica de Prenter
Verenigde Protestantse Kerk Brugge
www.protestantsekerkbrugge.be
Tel: 050 35 50 84
Email: j.a.deprenter@gmail.com

Bijeenkomsten Antwerpen-Zuid
Door Bijbelverhalen op je corona-ervaringen te 
leggen ontdek je nieuwe perspectieven, waar-
door je anders gaat kijken.

Dinsdag 18 augustus I 14.00-16.00 uur
Dinsdag 25 augustus I 14.00-16.00 uur
Dinsdag 01 september I 14.00-16.00 uur
Dinsdag 08 september I 14.00-16.00 uur

Adres: Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen
Opgave bij ds. Bert Dicou
Protestantse kerk de Wijngaard
www.protestantsekerkdewijngaard.be
Tel: 0495 89 21 77
Email: bert.dicou@gmail.com
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Geloofsverklaring

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Vrijdagavond 28.08.2020 voor het septembernummer
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

Credo
Ik geloof in God.
Ik geloof dat Hij de aarde liefheeft.
Ik geloof dat Hij gewonde vogels opraapt.
Ik geloof dat Hij voor kinderen een bondgenoot is.
Ik geloof dat Hij zijn hart soms vasthoudt.
Ik geloof dat Hij als moeder ongezien zal waken.
Ik geloof dat Hij het zwijgen kent van vaders.
Ik geloof dat Hij nooit dwingt, niets opdringt.
Ik geloof dat Hij heel vaak een stap opzij zet.
Ik geloof dat Hij de eenvoud zelf blijft.
Ik geloof dat Hij van schoonheid nooit genoeg krijgt.
Ik geloof dat Hij soms voor mijn deur staat.
Ik geloof dat Hij graag bij ons aanschuift.
Ik geloof dat Hij de vreugde niet kan missen.
Ik geloof dat Hij het beste in een mens zoekt.
Ik geloof dat Hij niets liever wil dan tranen drogen.
Ik geloof dat Hij soms sprakeloos naast mij zit.
Ik geloof dat Hij zich thuis voelt in de stilte.
Ik geloof dat Hij het leven koestert.
Ik geloof dat Hij met elk van ons blijft meegaan.
Ik geloof dat Hij zal wachten
met de liefsten der geliefden.
Hij, die God met open armen.

Kris Gelaude
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Proficiat aan de jarigen !
02 juli: Philippe Adams
02 juli: Anne- Marie Laruelle- Kop
02 juli: Cilou Van den Hende
05 juli: Nora Van de Walle
08 juli: Adinda De Jonge
08 juli: Robbe Adams
08 juli: Jasper Adams
10 juli: Martine De Jonge
12 juli: Isabelle Leyman
15 juli: Isa De Schuyteneer
18 juli: Nele Temmerman
22 juli: Hans Schaefer
23 juli: Evie Jacques
24 juli: Wilma Meijerink
26 juli: Liliane Blommaert
28 juli: Géza Aranyos
28 juli: Dickje Parlevliet
30 juli: Aline De Hainaut

01 augustus: Jean- Marie Bytebier
05 augustus: Michèle Kerneder
05 augustus: Marianne Schaefer
07 augustus: Agnes Van Den Broeck
08 augustus: Tine Bruyneel
09 augustus: Anna Van der Vennet
09 augustus: Erica Van den Hende
10 augustus: Renée Hugaerts
18 augustus: Wim Bruyneel
18 augustus: Paul Moors
20 augustus: Pierre Liagre
25 augustus: Keanu Frans
27 augustus: Victor Van de Walle
28 augustus: Joris Van den Hende
28 augustus: Peter De Jonge
29 augustus: Chloé Hanappe
29 augustus: Fernand Van den Neste

01 september: Matthias Lehmann
01 september: Astrid Van der Haeghen

Jarigen

Gedicht

Zomer

Als de avond valt vinden
Mijn leden rust na de 
Gejaagdheid van de dag.

De zachte tonen van de 
Schemering voeren mij
Door het donker van de
Nacht naar de koele dauw
Van een nieuwe morgen.

Herboren.

Maaike Meu
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Met een boekje in een hoekje

De taal van God – een wetenschapper reikt ons een 
stevige basis aan voor geloof in God
Auteur: Dr. Francis Collins  
Het boek van 283 blz. is in digitale PDF vorm gratis beschikbaar in het Engels

Op woensdag 20 mei jl. kwam het nieuws dat 
Dr. Francis Collins de 2020 Laureaat is van de 
vermaarde jaarlijkse Templeton Prijs voor zijn 
inspanningen om de harmonie te benadrukken 
tussen geloof en wetenschap. Wat jammer dat 
we dit mooie bericht hier niet meer kunnen de-
len met onze goede vriend Jacob-Jaap-Jacques 
de Schipper: hij overleed immers twee dagen 
eerder, op maandag 18 mei. En precies dit thema 
van geloof en wetenschap was iets wat hem zo 
nauw aan het hart lag en waar hij zo erudiet veel 
over wist en diep over nadacht. Zo had hij vorig 
jaar nog vol belangstelling het nieuwste boek van 
Johan Temmerman in één ruk uitgelezen Geloof 
en Wetenschap. 
Getuige ook meerdere diepzinnige artikels van 
hem over geloof en wetenschap in deze kerk-
brieven.

In een verklaring opgesteld 
voor de aankondiging op www.
templetonprize.org zei Dr. Col-
lins: “Terwijl ik dit schrijf, gaan 
bijna al mijn wakkere momen-
ten naar inspanningen om 
behandelingen en een vaccin 
voor COVID-19 te vinden. De 

elegante complexiteit van de menselijke biolo-
gie creëert constant een gevoel van ontzag bij 
mij. Toch rouw ik om het lijden en de dood die 
ik overal zie en soms beken ik dat ik word aan-
gevallen door twijfels over hoe een liefhebben-
de God zulke tragedies kan toestaan. Maar dan 
herinner ik me dat de God die aan het kruis hing 
intiem bekend is met het lijden. Ik leer keer op 
keer opnieuw dat God nooit heeft beloofd dat 
wij zouden vrijgesteld worden van lijden - maar 
wel: “God is voor ons een veilige schuilplaats, een 
betrouwbare hulp in de nood." (Psalm 46: 2). "

In juni 2000 ontving toenmalig president Bill 
Clinton Dr. Francis Collins, hoofd van het weten-
schappelijk team voor de ontcijfering van het 
menselijke genoom, samen met de biotechno-
loog James Venter in het Witte Huis voor de pre-
sentatie van een eerste ontwerpdocument met 
een beschrijving van het menselijke genoom. 
Francis Collins was toen bijzonder onder de in-
druk van de volgende uitspraak van Bill Clinton:
“Vandaag leren we de taal waarin God het leven 
heeft geschapen. We krijgen steeds meer ont-
zag en verwondering voor de complexiteit, de 
schoonheid en het wonder van Gods meest god-
delijke en sacrale geschenk.”

In juli 2006 publiceerde Dr. Francis Collins een 
heel bijzonder boek De taal van God – een we-
tenschapper reikt ons een stevige basis aan voor 
geloof in God. Dit boek is ingedeeld in twee de-
len: De kloof tussen wetenschap en geloof (deel 
1, hoofdstukken 1 en 2) en De grote vragen van 
het menselijk bestaan (deel 2, hoofdstukken 3 tot 
en met 11).

Hoofdstuk 1: Van atheïsme naar geloof
Is het in deze moderne tijd van kosmologie, evo-
lutie en ontdekking en kennis van het menselijk 
genoom nog mogelijk om tot een volledige har-
monie tussen de wetenschappelijke en spiritue-
le wereldbeelden te komen ? Collins antwoordt 
daarop met een volmondig: JA.
Maar wie is deze Francis Collins eigenlijk ?
Francis Collins (°14 april 1950) groeide op als 
jongste van vier zonen op een eerder primitief 
ingerichte landelijke boerderij gelegen in het na-
tionaal park Shenandoah Vallei in Virginia, USA.
Zijn ouders hadden elkaar leren kennen in hun 
studententijd aan de beroemde Yale universiteit, 
New Haven, Connecticut (halfweg tussen New 
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York City en Boston). Na een aanvankelijk eerder 
klassieke loopbaan hadden zijn ouders beslist om 
dichter bij de volle natuur te gaan wonen. 
Hij omschrijft zijn ouders als zeer ruimdenkende 
en vrijdenkende christenen en in zijn jeugd was 
hij niet echt diepzinnig bezig met geloof. Toen hij 
14 was, kwam hij op school helemaal in de ban 
van de wetenschap en raakte zijn geloof zo hele-
maal op de achtergrond. Tijdens zijn studenten-
tijd evolueerde hij zelfs helemaal richting atheïs-
me, zo schrijft hij in dit boek over zichzelf.
Pas toen hij 26 was, werd hij voor het eerst ern-
stig met geloof of ongeloof geconfronteerd tij-
dens een gesprek met een oudere dame die hem 
indringend vroeg wat hij geloofde. Hij herinnert 
zich dat hij haar toen blozend en stamelend ant-
woordde dat hij niet wist wat hij eigenlijk geloof-
de. 
Die indringende vraag van die oude dame zette 
hem aan het denken en hoe dieper hij erover 
nadacht, hoe meer hij zich niet echt herkende in 
agnosticisme als zijn levenshouding: noch mos-
sel, noch vis.
Hij ging te rade bij een methodistische predikant. 
Nadat die aandachtig had geluisterd naar al zijn 
twijfels, gaf hij hem een boekje te lezen: Mere 
Christianity van C.S. Lewis. De auteur, C.S. Lewis, 
was namelijk zelf van een overtuigd atheïst geë-
volueerd naar een overtuigd christen. En Francis 
Collins herkende bij het lezen van dit boek heel 
wat van zijn eigen zoektocht.
'Als er een controlerende kracht zou zijn buiten 
het universum, kon het zichzelf niet als één tonen 
van de feiten in het universum - niet meer dan 
de architect van een huis in dat huis een muur of 
trap of open haard zou kunnen zijn. De enige ma-
nier waarop we zouden kunnen verwachten dat 
die controlerende kracht zichzelf zou laten zien, 
zou in onszelf zijn, als een invloed of een opdracht 
om te proberen ons ertoe te brengen om ons op 
een bepaalde manier te gedragen. En dat is pre-
cies wat we in onszelf vinden. Dit zou toch onze 
argwaan moeten wekken?'
In dit boek Mere Christianity heeft Lewis het on-
der meer over de Morele Wet, of nog de wet van 
het juiste gedrag. Goed en kwaad als een aanwij-
zing voor de betekenis van het universum.

In één van zijn andere boeken De vier liefdes 
noemt C.S. Lewis vier vormen van liefde: 
(1)  affectie, genegenheid; 
(2)  vriendschap; 
(3)  romantische liefde; 
(4)  agapè = altruïstische, onbaatzuchtige  
 liefde, zelfopofferende liefde, liefde die  
 geen tegenprestatie, geen vergoeding  
 vraagt.
En Francis Collins zag in dat het precies over die 
vierde vorm van liefde gaat: altruïsme brengt een 
mens ertoe om het leven van een medemens te 
redden, zelfs als die medemens zijn tegenstan-
der is. Zoals Jezus zei : “Heb je vijanden lief en bid 
voor wie jullie vervolgen.” (Matteüs 5: 44, NBV).

Een opmerkelijk historisch voorbeeld hiervan 
vinden we b.v. in het pak-
kende  verhaal van de 
anabaptist Dirk Willems. 
Omwille van zijn geloof 
(weigering van de kinder-
doop) was hij opgesloten 
in de gevangenis. In putje 
winter slaagde hij erin uit 
de gevangenis te ontsnappen. Hij vluchtte weg 
over het ijs. Toen hij al wegrennend even achter-
om keek en zag hoe zijn  achtervolger door het 
ijs was gezakt en dreigde te verdrinken, liep hij 
terug om de man te redden. Maar nadat hij hem 
gered had, werd hij opnieuw ingerekend, gemar-
teld en op 16 mei 1569 vermoord omwille van 
zijn afwijkend geloof.

Ook Henri Dunant, een Zwitserse protestantse 
zakenman, Nobelprijs voor de Vrede 1901 en  
grondlegger van het Rode Kruis, werd bekend 
omdat hij op 24 juni 1859 op het bloedige slag-
veld van Solferino in Lombardije, Noord-Italië, 
geheel altruïstisch en geheel in de geest van de 
barmhartige Samaritaan, hulp organiseerde om 
ALLE gewonden te verzorgen, zonder enige dis-
criminatie tot welke strijdende partij (Oostenrij-
kers of Fransen) de slachtoffers behoorden (Tutti 
fratelli = het zijn allemaal broeders). Eenzelfde 
altruïstische houding zien we b.v. ook bij Artsen 
zonder Grenzen.
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Hoofdstuk 2: De oorlog tussen de wereldvisies
Hier is Francis Collins weer aan het woord in zijn 
boek De taal van God: “Het werd me ook duide-
lijk dat de wetenschap, ondanks haar onbetwiste 
kracht voor het ontrafelen van de mysteries van 
de natuurlijke wereld, me niet verder zou bren-
gen in het oplossen van de vraag van God. Als 
God bestaat, dan moet Hij buiten de natuurlijke 
wereld zijn. Daarom zijn de instrumenten van de 
wetenschap niet geschikt om iets over Hem te 
leren. In plaats daarvan begon ik te begrijpen - 
door in mijn eigen hart te kijken - dat het bewijs 
van Gods bestaan zou moeten komen uit andere 
richtingen, en de uiteindelijke beslissing zou ge-
baseerd zijn op geloof, niet op bewijs.”
Deel 2: de grote vragen van het menselijk be-
staan (hoofdstukken 3 tot en met 11).

In hoofdstuk 3 behandelt hij de oorsprong van 
het heelal en de Big Bang theorie of de oerk-
naltheorie
Zo had hij een heleboel pertinente vragen en 
twijfels. Enkele voorbeelden:
- Is God niet gewoon een kwestie van  
 wishful thinking? 
- Is er niet verschrikkelijk veel kwaad 
 gedaan in naam van de godsdienst? 
- Hoe kan een liefdevolle God het lijden  
 toelaten? 
- Hoe kan een serieuze wetenschapper  
 de mogelijkheid van wonderen aan- 
 vaarden, met het wonder van Jezus’ 
 opstanding als meest treffend 
 voorbeeld?
In zijn boek gaat hij uitgebreid en dieper in op 
elk van deze vier vragen en geeft hij – naar mijn 
inzicht overtuigende – antwoorden met talrijke 
concrete voorbeelden.
Die oerknaltheorie had de Belg Georges Lemaît-
re (°17 juli 1894, Charleroi - † 8 juni 1966, Leu-
ven) als allereerste in 1927 geformuleerd in een 
artikel over het uitdijen van het heelal, hetzelfde 
jaar 1927 toen hij aan het beroemde MIT in Cam-
bridge, Massachusetts, USA een doctoraat in de 
fysica behaalde. Kwam het door zijn bescheiden-
heid dat Georges Lemaître nooit de Nobelprijs 
fysica heeft ontvangen ?

Artikel in de New 
York Times van 
1933 met als 
hoofdtitel: Lemaît-
re volgt twee pa-
den naar de waar-
heid, en met als 
ondertitel Georges 
Lemaître, de be-
roemde fysicus die 
tegelijk priester is, 
vertelt waarom hij geen conflict ziet tussen we-
tenschap en geloof. En onder de foto: Einstein en 
Lemaître. Ze hebben een diep respect en bewon-
dering voor elkaar.

Georges Lemaître verwoordde het eenvoudig-
weg zo: Wetenschap geeft zekerheid. Geloof 
geeft verlossing.
In dit derde hoofdstuk over de oorsprong van het 
heelal citeert Francis Collins meermaals de Psal-
men uit de Bijbel. Zo citeert hij op blz. 76 Psalm 
8: 4-5 (van David): ‘Zie ik de hemel, het werk van 
uw vingers, de maan en de sterren door u daar 
bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem 
denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet ?’
En op blz. 80 Psalm 19: 2: ‘De hemel verhaalt van 
Gods majesteit; het uitspansel roemt het werk 
van zijn handen.’

Iets verder geeft hij als voorbeeld van de Morele 
Wet bij de oerknaltheorie deze overdenkingen: 
- Als God bestaat, dan is Hij boven-
 natuurlijk.
-  Als Hij bovennatuurlijk is, wordt Hij 
 niet beperkt door natuurwetten.
-  Als Hij niet wordt beperkt door natuur- 
 wetten, is er geen reden waarom Hij  
 door de tijd beperkt zou moeten zijn.
-  Als Hij niet beperkt is door de tijd, dan
 is Hij in het verleden, het heden en 
 de toekomst.
De contouren van een bevredigende harmonie 
tussen wetenschap en geloof worden nu zicht-
baar.



16 | 

Met een boekje in een hoekje
Hoofdstuk 4: Leven op aarde. Over microben en 
de mens
In deze COVID-19 tijd is dit wel een zeer actueel 
onderwerp. In dit hoofdstuk legt Dr. Collins uit 
dat het zo’n honderd jaar inspanningen van vele 
wetenschappers  heeft gevergd om te ontdekken 
hoe er veranderingen in de instructies van het le-
ven - het genoom -  kunnen optreden om zo de 
hypotheses van Darwin en zijn evolutietheorie te 
bevestigen.

Hoofdstuk 5: Gods instructieboek ontcijferen. 
De lessen van het menselijk genoom.
Hier komt Francis Collins pas echt op zijn werk-
terrein: het menselijk genoom. Hij legt uit hoe 
hij in zijn zoektocht naar het menselijk genoom 
onder meer gedreven, gemotiveerd was om een 
antwoord te vinden op het verschrikkelijke me-
dische probleem van CF (= cystische fibrose), bij 
velen onder ons misschien beter gekend als de 
taaislijmziekte of mucoviscidose. 

Dit is de meest voorkomende potentieel dode-
lijke genetische aandoening van Noord-Europe-
anen. De ziekte wordt meestal gediagnosticeerd 
bij een baby of jong kind dat groeivertraging on-
dervindt en lijdt aan chronische infecties van de 
luchtwegen.

Ook dit vind ik een prachtig voorbeeld van een 
altruïstische drijfveer om vooruitgang te boeken 
via de wetenschap. Met andere woorden: een 
geloofsdrijfveer (die vierde vorm van liefde: on-
baatzuchtige liefde) om vooruitgang te boeken 
in de wetenschap. In dit hoofdstuk legt Francis 
Collins heel mooi uit hoe hij in de ontdekkings-
tocht van het menselijke genoom de taal van 
God heeft mogen ontdekken en aanvoelen.

Om het bestek van deze boekbespreking niet al 
te lang te maken, stel ik voor om niet in te gaan 
op de volgende hoofdstukken 6, 7, 8 en 9.
Hoofdstuk 6: Genesis, Galileo en Darwin.
Hoofdstuk 7: Atheïsme en agnosticisme. Wan-
neer de wetenschap het geloof vertrapt.
Hoofdstuk 8: Creationisme . Als geloof de weten-
schap overtroeft.
Hoofdstuk 9: Intelligent Ontwerp. Als de weten-
schap goddelijke hulp nodig heeft.

Dan komen we zo bij 
Hoofdstuk 10: BioLogos. Wetenschap en geloof 
in harmonie
Er zijn veel subtiele varianten van theïstische 
evolutie, maar een typische versie berust op de 
volgende premissen:
1. Het universum is ontstaan uit het niets,  
 ongeveer 14 miljard jaar geleden.
2.  Ondanks enorme onwaarschijnlijk- 
 heden, lijken de eigenschappen van  
 het universum nauwkeurig afgestemd  
 voor het leven.
3.  Hoewel het precieze mechanisme van  
 de oorsprong van leven op aarde nog  
 onbekend is, maakte, eens het leven 
 op aarde was ontstaan, het proces van  
 evolutie en natuurlijke selectie de 
 ontwikkeling van biologische diversiteit  
 en complexiteit mogelijk over zeer 
 lange tijdperiodes.
4.  Toen de evolutie eenmaal op gang  
 kwam, was er geen speciale boven-
 natuurlijke tussenkomst nodig.
5.  Mensen maken deel uit van dit proces  
 en delen een gemeenschappelijke 
 voorouder met de mensapen.
6.  Maar mensen zijn ook uniek op 
 manieren die evolutionaire verklaringen  
 tarten en naar onze spirituele aard 
 wijzen. Dit omvat het bestaan van de  
 morele wet (de kennis van goed en  
 kwaad) en het zoeken naar God die we  
 in alle menselijke culturen terugvinden  
 doorheen de geschiedenis.

In de 21ste eeuw, in deze in toenemende mate 
technologische samenleving, woedt er een strijd 
om de harten en geesten van de mensheid voor 
zich te winnen. Veel materialisten benadrukken 
triomfantelijk de vooruitgang van de wetenschap 
om de hiaten in onze kennis van de natuur op te 
vullen en stellen dat geloof in God een achter-
haald bijgeloof is en dat wij dat maar beter zou-
den toegeven en verder gaan. Soms valt zelfs het 
woord achterlijk… 

Maar ook veel gelovigen in God, overtuigd dat 
de waarheid die ze ontlenen aan spirituele in-
trospectie van meer blijvende waarde is dan de 
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waarheden van anderen bronnen, zien de voor-
uitgang in wetenschap en technologie als gevaar-
lijk en onbetrouwbaar. En zo verharden de stand-
punten en worden de stemmen steeds schriller.

Beide standpunten zijn buitengewoon gevaarlijk, 
want beide ontkennen de waarheid. Beiden zul-
len de edelheid van de mensheid naar beneden 
halen. Beiden zullen vernietigend zijn voor onze 
toekomst. En beide standpunten zijn niet nodig. 
De God van de Bijbel is immers ook de God van 
het genoom. Hij kan aanbeden worden in de ka-
thedraal of in het laboratorium. Zijn creatie is 
majestueus, geweldig, ingewikkeld en mooi - en 
zij kan niet in oorlog zijn met zichzelf ! Alleen wij 
onvolmaakte mensen kunnen daar veldslagen 
over beginnen. En alleen wij kunnen ze beëindi-
gen.

Hoofdstuk 11: Waarheidzoekers
Naastenliefde die om geen enkele compensatie 
of tegenprestatie vraagt, is een regelrecht affront 
voor het materialisme en naturalisme. Nochtans 
is het de grootste vreugde die een mens kan er-
varen.

Francis Collins besluit en getuigt: na de laatste 
drie decennia als gelovige geleefd te hebben, 
vindt hij de Morele Wet van altruïstische naas-
tenliefde nog steeds de sterkste wegwijzer naar 
God. Meer nog, het wijst naar een God die om 
mensen geeft en een God die oneindig goed en 
heilig is. Gebed is niet, zoals sommigen lijken te 
suggereren, een gelegenheid om God te manipu-
leren om te doen wat je wilt dat Hij doet. Gebed 
is integendeel onze manier om gemeenschap, 
broederschap met God te zoeken, om over Hem 
te leren en te proberen Zijn perspectief te vatten, 
te begrijpen omtrent de vele problemen om ons 
heen die ons in verwarring brengen, waar we ons 
vragen over stellen, of die ons leed bezorgen.

‘Komt één van u wijsheid tekort ? Vraag God 
erom en Hij die aan iedereen geeft, zonder voor-
behiud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.’ 
(Jakobus 1: 5). 'De wijsheid van boven daarente-
gen is vóór alles zuiver,  en verder vredelievend, 
mild en meegaand; ze is rijk aan ontfermingen 
brengt niets dan goede vruchten voort, ze is on-

partijdig en oprecht.' (Jakobus 3:17). 
Het gebed van Dr. Francis Collins voor onze we-
reld in barensweeën is, dat we samen, met lief-
de, begrip en mededogen, dat soort wijsheid 
zouden zoeken en vinden.

Francis  Van De Walle

Mocht u dit prachtige en inspirerende boek in di-
gitale vorm (PDF, 1 MB) wensen, dan volstaat het 
om dit als PDF en gratis te downloaden via deze 
link:
https://epdf.pub/the-language-of-god-a-
scientist-presents-evidence-for-belief-pdf-5ed-
614975f32b.html

Mocht dit niet lukken, dan kunt u deze PDF met 
een e-mailtje aanvragen bij F.Van De Walle: 
fjvdwalle@gmail.com. 
Let wel: enkel beschikbaar in de oorspronkelijke 
taal: Amerikaans Engels.
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Kinderhoekje

Marleen Van Hoornyck 
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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.

Kinderhoekje
Kleurplaat

Rebus

Martine De Jonge 
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Pastoraat

Wel en wee in de Brabantdamgemeente 
Een stil verlangen naar…

Ondertussen heeft de tijd toch niet stil gestaan…

Op 22 juni mocht mevrouw Margaretha Zerfass, 
zoals verhoopt, haar 108ste verjaardag vieren, 
ondanks een klein hartinfarct enkele weken 
tevoren. Daardoor verbleef mevrouw Zerfass 
op deze dag in het WZC de Lichtervelde in Na-
zareth- Eke, waar zij kan herstellen. Zij werd op 
een fantastische wijze in de bloemetjes gezet en 
laat iedereen bedanken die een kaartje stuurde…
vanuit onze gemeente alleen al kreeg ze er 35 
toegestuurd! Ook de kinderen van de Gaspard- 
de-Coligny-school bezorgden een bundel teke-
ningen en kaartjes met goede wensen. Het ziet 
er naar uit dat zij binnenkort weer naar haar ei-
gen woonst kan in de Aaigemstraat. We wensen 
u nogmaals veel zegen toe!   

Op 24 juni werd Odette geboren, zusje van Ellie 
en tweede dochtertje voor An en Stijn Putte-
mans-Van der Haeghen. Bea en Herwig Smetryns 
zijn dus opnieuw Moeke en Vake en hadden het 
geluk om met Ellie te mogen gaan kamperen ter-
wijl mama An herstelde in de kraamafdeling. 
Hartelijk gefeliciteerd aan de hele familie en we 
hopen dat de kleine Odette gezond en gelukkig 
mag opgroeien, bewaard in Gods handpalm. 

Waar Marijke Schaefer in mei schreef over hoop en in juni over geduld, zit ik nu vooral met verlangen 
in mijn hoofd… Verlangen om elkaar terug te zien, verlangen om elkaar weer echt te ontmoeten, ver-
langen om elkaar eens mogen vast te pakken, verlangen om misschien op vakantie te kunnen gaan en 
zeker ook verlangen om lijfelijk samen te kunnen zitten in de kerk om te bidden en te zingen…(niette-
genstaande de bijzonder gewaardeerde online diensten!). Marijke wees mij er op: hoe gaan we daar 
mee om? We mogen niet egoïstisch worden om onze verlangens te vervullen, als we daar anderen 
mee in gevaar brengen? We mogen niet teveel willen! We moeten ons het belang en de invloed van 
de afgelopen tijd herinneren!
Eén voor één worden de verlangens nu héél voorzichtig vervuld: ja, we mogen weer meer familie of 
vrienden zien. Ja, er mag al eens een bezoekje gebracht worden in de rusthuizen, en ja, we mogen 
vanaf zondag 5 juli weer naar de kerk! De mondmaskertjes en de anderhalve meter nemen we er 
graag bij.
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Pastoraat

Na 2 jaar uit de running te zijn geweest, was Etty 
Bruyneel zeer blij dat zij dit jaar haar verjaardag 
kon vieren samen met de familie (in kleine groep-
jes, de bubbels, weet-u-wel). Gefeliciteerd, Etty!

Dickje Parlevliet hoopt eind juli een kroonjaar te 
mogen vieren. Wij hopen dat dit ook zal kunnen 
in goed gezelschap en wensen haar een mooie 
dag toe en nog vele gezegende jaren! Ik was blij 
ook goed nieuws over Dickje te horen toen ik, 
samen met een heleboel collega’s in ons zieken-
huis, getrakteerd werd door zoon Dirk-Jan met…
heerlijke verse maatjes!!

Jammer genoeg werden een paar mensen ge-
plaagd door val-partijen… 

Zo moest Willem Lorein overgebracht worden 
naar het ziekenhuis met een hoofdwonde die 
moest gehecht worden, maar ondertussen is 
hij gelukkig weer in De Zilvermolen, waar Agnes 
hem nu ook weer mag bezoeken. Aan u beiden 
goede moed gewenst!

Huguette Spatz maakte ook een lelijke smak en 
is zo nogal kleurrijk in het aangezicht. Zij is dank-
baar dat ze de onlinekerkdiensten kon volgen. 
We hopen dat er geen kwalijke gevolgen zijn 
door je val, Huguette en wensen ook jou een vlot 
herstel toe.

Thea en Nap Van Zuuren zijn blij dat er meer 
bezoek mogelijk is in De Vijvers. Zij kregen zelfs 
bezoek van minister Wouter Beke en mochten 
vragen beantwoorden, in het kader van een TV 
uitzending, binnenkort op Canvas! We kijken er 
mee naar uit! 

Ook Isabelle Leyman is blij dat zij weer bezoek 
mag krijgen van haar zoon Daniël. Zij hebben el-
kaar ontzettend hard gemist en het was voor bei-
den soms moeilijk te begrijpen of te aanvaarden 
dat het zo een vreemde tijd was. 

Loraine Liagre lag een paar dagen in het zieken-
huis, maar is nu weer voldoende opgeknapt om 
terug naar het appartement te keren, waar Pier-

re haar opwachtte. Het zal jullie ook deugd doen 
wat meer familie op bezoek te krijgen.

Bij Kees en Marleen van Leeuwen in de Buckwal-
hoeve is het maar wát druk, nu alle activiteiten 
met de pony’s weer zijn opgestart en ook het 
maken van de geitenkaasjes. Gelukkig krijgen 
ze nu ook weer wat hulp van buitenaf, wat niet 
mocht in de sperperiode. Geniet maar van de 
mooie dagen en de gezelligheid.

Ondertussen zijn de studenten klaar met hun 
examens en mogen zij hopelijk genieten van een 
zonnige vakantietijd. Aan de geslaagden zeggen 
we van harte proficiat. Voor wie in augustus zich 
nog eens mag presenteren hopen we dat het dan 
wat beter gaat. Vooral niet opgeven (nie pleuje!).

Tja, en wat brengen de komende maanden: dur-
ven we toch wel even op vakantie? Waarschijn-
lijk eerder dichtbij dan veraf? Dan wens ik jullie 
een gezegende en deugddoende tijd toe! Hope-
lijk kunnen we onze geliefde familie en vrienden 
terug zien, hopelijk blijft iedereen gezond… Ho-
pelijk zijn we met zijn allen verstandig genoeg 
om de maatregelen vol te houden, zodat we niet 
terug in ons kot moeten blijven… Hopelijk keren 
we terug naar de bron en kunnen we weer elke 
week samen kerken, om te luisteren naar Gods 
Woord en daar troost en moed en kracht uit te 
putten. Hopelijk vergeten we niet wat er goed en 
mooi was in de Corona-tijd: de solidariteit en de 
inzet van velen om het draaglijk te maken voor 
een ander. Dat is een oprecht verlangen. En daar-
voor dank ik de Allerhoogste. 

Een gezegende zomer toegewenst, aan iedereen 
die dit leest!

Martine De Jonge



22 | 

Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogàny

Ontmoetingen

Ik denk niet de enige te zijn die niet 
graag op de voorbije 4 maanden te-
rugkijkt. Op 15 maart ging onze kerk 
dicht en niemand wist voor hoe lang. 
De nieuwe situatie die van de ene 
op de andere dag ontstaan is, heeft 
kerkenraden en predikanten ook in 
de VPKB uitgedaagd om naar nieuwe 
vormen van kerk-zijn te gaan zoeken. 

Dankzij de moderne techniek en creativiteit van 
de betrokkenen, konden de protestanten in het 
district Oost- en West-Vlaanderen ook in nare tij-
den naar Gods woord luisteren. 

Als student heb ik geleerd, dat als het over prak-
tische theologie gaat, je niet moet denken aan 
praktische zaken maar aan de theorie van de 
praktijk. Toen ik me in coronatijd met knippen en 
plakken van de onlinediensten bezighield, heb ik 
mijn hoogleraar praktische theologie toch een 
paar keer moeten tegenspreken. 

Sinds 5 juli 2020 is onze kerk weer open. Als jul-
lie deze editie van de kerkbrief in handen krijgen 
zal de eerste normale dienst na corona achter de 
rug zijn. Het thema van deze dienst was ontmoe-
ting geweest. Na vier maanden elkaar niet gezien 
te hebben, verlangden wij ernaar om elkaar en 
God te ontmoeten in Zijn voorhoven. In corona-
tijd werd nog eens duidelijk wat we al wisten: de 
mens is een sociaal wezen bij uitstek. Wij hebben 
elkaar nodig!

De Bijbel lezend, ontdekken we dat ook Jezus, 
toen hij hier op aarde was almaar de weg van ont-
moeting bewandelde. Hij ontmoet verschillende 
mensen en in de gesprekken die hij met hen voer-
de, maakte hij duidelijk wie Hij is en waarom Hij 
gekomen is: “om te redden wat verloren was” (Luc 
19, 10). Jezus wil liefst iedereen ontmoeten, de 
leraar, de zondaar, de wetgeleerde, de tollenaar, 
maar ook de overspelige. De mensen worden ook 
tegenwoordig door Hem uitgenodigd om in rela-
tie te treden met God. 

Lang geleden kreeg ook een zekere Zacheüs, die 
bekend stond als een rijke hoofdtollenaar een 
uitnodiging van Jezus: “kom vlug… want vandaag 
moet ik in jouw huis verblijven”. (Luc 19, 5) Voor 
Zacheüs waren de uitnodigingen niet onbekend. 
Zijn rijke vrienden hebben hem vaak uitgenodigd 
bij verschillende gebeurtenissen. Iedereen wilde 
laten zien dat hoofdtollenaar Zacheüs hun bes-
te vriend is. Hogepriesters en de farizeeën lagen 
aan zijn voeten, Rome was een bekende stad voor 
hem en de paleizen van de keizer kende hij als in-
vloedrijke persoon niet alleen van buiten. Aan de 
andere kant was hij een ongenadig persoon die de 
laatste cent uit de armen perste. Toch wil Jezus, 
de vriend van armen, hem ontmoeten. 
Zacheüs “ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis” 
(Luc 19, 6) en vertelt wat hem allang dwars zat. 
Iets wat altijd in zijn achterhoofd was, iets dat 
hem niet liet rusten, iets dat zwaar weegt in zijn 
leven komt nu eindelijk los: “Kijk Heer, de helft 
van mijn bezittingen geef ik aan de armen en als 
ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het vier-
voudig” (Luc 19, 8)
Jezus ontmoet in Jericho een sociaal foute man 
en komt bij hem thuis. Met deze door velen af-
gekeurde daad wil Jezus niet het gedrag van de 
tollenaars goedpraten, maar wel duidelijk maken 
dat God ook de Zacheüssen liefheeft.

Jezus heeft ook ons lief en Hij wil ons ontmoeten. 
Willen we hem ontvangen? Ook dan mogen we  
op kritiek rekenen want de omgeving ziet alles. 
Die zag ook dat Jezus bij Zacheüs binnenging en 
zei: “Hij is het huis van een zondig mens binnenge-
gaan om onderdak te vinden voor de nacht”. (Luc 
19, 7) De wereld kijkt altijd kritisch naar Jezus, 
waar Hij gaat, wat Hij doet en hoe Hij het doet. De 
wereld vond het toen, maar ook nu erg als Jezus 
zelf wil beslissen wie een zondaar is en wie niet, 
als Jezus zelf wil bepalen welk huis gered wordt en 
welk niet. Jezus wil ook ons huis redden. Willen 
we dat ook?
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Waar en Wat in onze stad
Plaquette
Vorige maand beloofde ik u een nieuwe zoekopdracht over iets wat in het centrum van Gent te 
vinden is. Waarschijnlijk ook op internet, maar dat is alleen maar als noodgeval natuurlijk, want we 
trekken er liever op uit als dat kan en toegestaan is. Het leukste is gewoon op speurtocht gaan, want 
er valt in onze stad heel wat te ontdekken. In de afgelopen maand heb ik geen suggesties meer bin-
nengekregen op mijn vraag wanneer het beeldje van Koningin Astrid uiteindelijk ingehuldigd werd in 
haar parkje, dus zal dat nog een tijdje een vraagteken blijven. 

Deze maand toont de foto een kleine plaquette, die ergens aan een wat vergeten muur hangt. Weet 
iemand waar dat is en nog beter wat die inscriptie ons wil vertellen? Laat het me weten, dan leest u 
het vervolg in de kerkbrief van september. 
Als kleine hint ziet u op de tweede foto waar een welbekende fiets tegen een muur staat, waarschijn-
lijk om die gedenkplaat te fotograferen? 
Kom goed door ons zomerreces heen en geniet van de mooie momenten die zich hopelijk aandienen 
en zorg vooral goed voor uzelf en de uwen. Tot in september vol goede moed en vernieuwde energie. 

Marijke Schaefer

Bedanking
Abt van de abdij van Orval Lode Van Hecke werd op 
23 februari 2020 in de Sint-Baafskathedraal tot bis-
schop van Gent gewijd. Onze gemeente was tijdens 
deze wijding vertegenwoordigd door ds. en mevr. T. 
Buzogàny. 
Namens onze gemeente zond voorzitter Rita Martens 
felicitaties ter gelegenheid van zijn benoeming, waar-
voor de nieuwe bisschop hartelijk dankt (zie hier-
naast).
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Activiteitenkalender
Zondag 06 september 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal (onder voorbehoud)
Zondag 20 september  Startzondag - verrassing
Zat.-Zond. 07-08 november  Synodevergadering La Foresta Heverlee
Zondag 15 november 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Allerlei

Een doordenkertje
Na mijn kleine ode aan de wiskunde bij het boekje 
van Paolo Giordano geef ik jullie met bijgaande 
afbeelding een vraagje om op te lossen tijdens de 
lange lazy summer namelijk:
Hoeveel blokjes dienen er aan deze figuur toe-
gevoegd te worden om een volledige kubus te 
vormen? 
Een makkie voor de één, een raadsel voor de 
andere. Succes!

Marijke Schaefer
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Dienstenrooster

 

Zondag, 5 juli                                                                                                                                                            
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer /  Bea Baetens 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 
 

Zondag, 12 juli                                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst 
 

Zondag, 19 juli                                                                       Gemeenschappelijke dienst in Brabantdam
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Rita Martens / Micheline Morel / Christiaan Bos
Collectes   vzw Babynest
Organist(e) 
Koffiedienst 
 

Zondag, 26 juli                                                                        Gemeenschappelijke dienst in Brabantdam
Voorganger   Jo Jan Vandenheede
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel / Eefje van der Linden
Collectes   Faculteit - Afstandsonderwijs
Organist(e) 
Koffiedienst 
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Dienstenrooster

 

Zondag, 2 augustus                 Gemeenschappelijke dienst Rabot online
Voorganger   Ds. Marc Loos
Kerkenraadsleden van  dienst Cindy Grace Elvinia / Christine Liagre / Francis Van de Walle
Collectes   Gevangenispastoraat 
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 9 augustus                                                           Gemeenschappelijke dienst Rabot online
Voorganger   Ds. Marc Loos
Kerkenraadsleden van  dienst Karen Rombaut / Gerard Kanyinda / Bea Baetens
Collectes   Samen Divers
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag,  16 augustus                                                                                                                                            
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 23 augustus                                                                                                                                             
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 30 augustus                                                                                                                                              
Voorganger   Tom Schepers
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 6 september                                                                   Heilig Avondmaal onder voorbehoud
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 
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Bijbelleesrooster

 JULI

zondag  05 juli  Zacharia 9:9-17  Doel: vrede
maandag 06 juli  Zacharia 10:1-5  De goede herder komt
dinsdag  07 juli  Zacharia 10:6-12  Het komt goed
woensdag 08 juli  Zacharia 11:1-14  Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
donderdag 09 juli  Zacharia 11:15-17 Herderlijk vermaan
vrijdag  10 juli  Romeinen 10:1-13 Belijdenis
zaterdag 11 juli  Romeinen 10:14-21 Door te luisteren kom je tot geloof
zondag  12 juli  Romeinen 11:1-12 Gods volk
maandag 13 juli  Romeinen 11:13-24 Dankbaar, niet hoogmoedig
dinsdag  14 juli  Romeinen 11:25-36 Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
woensdag 15 juli  Matteüs 12:1-21  Sabbatsdebat
donderdag 16 juli  Matteüs 12:22-37 Onvergeeflijk
vrijdag  17 juli  Matteüs 12:38-50 Betekenisvol
zaterdag 18 juli  Matteüs 13:1-23  Open je ogen en je oren
zondag  19 juli  Matteüs 13:24-35 Groei
maandag 20 juli  Matteüs 13:36-46  De oogst komt
dinsdag  21 juli  Matteüs 13:47-58 Boven het maaiveld
woensdag 22 juli  Zacharia 12:1-8  Kracht van God
donderdag 23 juli  Zacharia 12:9-13:1 Wasgelegenheid
vrijdag  24 juli  Zacharia 13:2-6  Einde van de valse profetie
zaterdag 25 juli  Zacharia 13:7-9  Loutering
zondag  26 juli  Zacharia 14:1-11  Toekomst voor Jeruzalem
maandag 27 juli  Zacharia 14:12-21 Aan de HEER gewijd
dinsdag  28 juli  Exodus 25:1-9  Vrijwillige bijdrage
woensdag 29 juli  Exodus 25:10-22  Verbondskist
donderdag 30 juli  Exodus 25:23-30  Broodtafel
vrijdag  31 juli  Exodus 25:31-40  Lichtwerk
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Bijbelleesrooster

 AUGUSTUS

zaterdag 01 augustus Matteüs 14:1-12  Luguber verjaardagsfeest
zondag  02 augustus Matteüs 14:13-21 Levensonderhoud
maandag 03 augustus Psalm 78:1-16  Doorgeven
dinsdag  04 augustus Psalm 78:17-31  Leer uit de geschiedenis
woensdag 05 augustus Psalm 78:32-51  Hardleers
donderdag 06 augustus Psalm 78:52-72  Keuze
vrijdag  07 augustus Matteüs 14:22-36 Oversteek
zaterdag 08 augustus Matteüs 15:1-20  Lippendienst
zondag  09 augustus Psalm 29  Natuurgeweld
maandag 10 augustus Exodus 26:1-14  Heilige tent
dinsdag  11 augustus Exodus 26:15-37  Precisiewerk
woensdag 12 augustus Exodus 27:1-8  Altaarstuk
donderdag 13 augustus Exodus 27:9-21  Afgeschermde ruimte
vrijdag  14 augustus Psalm 45:1-8  Gedicht voor de koning …
zaterdag 15 augustus Psalm 45:9-18  … en de prinses
zondag  16 augustus Exodus 28:1-14  Kledingvoorschrift
maandag 17 augustus Exodus 28:15-30  Op het hart gedragen
dinsdag  18 augustus Exodus 28:31-43  Maatwerk
woensdag 19 augustus Psalm 17  Is Davids gebed ook jouw gebed?
donderdag 20 augustus Exodus 29:1-14  Ingewijd
vrijdag  21 augustus Exodus 29:15-30  Bloedserieus
zaterdag 22 augustus Exodus 29:31-37  Verzoening is niet goedkoop
zondag  23 augustus Exodus 29:38-46  Gezonde lucht
maandag 24 augustus Psalm 138  Recht uit het hart
dinsdag  25 augustus Matteüs 15:21-39 Hondenbrood en wonderbrood
woensdag 26 augustus Matteüs 16:1-12  Raak niet onder invloed
donderdag 27 augustus Matteüs 16:13-28 Rotsvast geloof
vrijdag  28 augustus Matteüs 17:1-8  Top-ervaring
zaterdag 29 augustus Matteüs 17:9-13  Zwijgtekst
zondag  30 augustus Matteüs 17:14-23 Als je gelooft, kun je bergen verzetten
maandag 31 augustus Exodus 30:1-10  Heilig reukwerk
 

 SEPTEMBER

dinsdag  01 september Exodus 30:11-16  Inkomens-onafhankelijke belasting
woensdag 02 september Exodus 30:17-21  Wasvoorschrift
donderdag 03 september Exodus 30:22-38  Geurig
vrijdag  04 september Matteüs 17:24-27 Belastingformule
zaterdag 05 september Matteüs 18:1-9  Groot en klein 
zondag  06 september Matteüs 18:10-20 Zoeken en redden


