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Rita Martens

Inhoud

In juli hielden we de laatste kerkenraad via Zoom. 

Het was trouwens mijn laatste kerkenraad als 
voorzitter. Omwille van gezondheidsredenen geef 
ik de fakkel door en Aletta Rambaut neemt het 
voorzitterschap over. Ik wens haar veel moed en 
Gods zegen toe en ik bedank de kerkenraadsle-
den voor vijf jaar van goede samenwerking.

Scriba Bea Baetens zal voortaan het stukje Van de 
kerkenraad schrijven. Ik blijf wel als kerkenraads-
lid verder functioneren.

Met onderstaand gedicht van Mari wil ik mijn 
voorzitterschap afronden.
                            
 Wat was voorzichtig sluiten
 Een bladzijde omgedraaid
 Verwachtingsvol uitkijken
 Naar het volgend hoofdstuk
 Elk in zijn verhaal.
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Van de kerkenraad

Uw kerkenraad kwam 19 augustus voor het eerst 
opnieuw fysiek bijeen, in de kerk, op veilige af-
stand van elkaar en met mondmasker. Sinds april 
vergaderden we zoals u weet altijd via Zoom (di-
gitaal). Heeft deze laatste manier van vergaderen 
als voordeel dat je geen verplaatsingen hebt (je 
bent onmiddellijk thuis als je de computer aflegt) 
merkten we toch dat het tijd werd om elkaar op-
nieuw fysiek te ontmoeten. Vooral het sociale as-
pect ontbreekt bij digitale vergaderingen.

Op 30 augustus jl. mocht ds. Marc Loos zijn jubi-
leum vieren van 30 jaar predikant in Gent-Rabot. 
Onze gemeente bezorgde ds. Loos en uiteraard 
ook zijn echtgenote Saskia een bloemetje en een 
kaartje met felicitaties.

De Nationale Veiligheidsraad heeft de maatre-
gelen i.v.m. sociale contacten in het kader van 
Covid-19 niet versoepeld. Rekening houdend 
hiermee wordt Bijbel-aan-Huis voorlopig niet 
opgestart.

Omdat er in juli – toen we startzondag bespraken 
– toch te veel onbekenden waren of en hoe we 
deze op 20 september zouden kunnen organise-
ren, besloten we voor alle zekerheid deze uit te 
stellen tot 4 oktober en er bovendien een light-
versie van te maken, een Startzondag ANDERS. 
De gebruikelijke dienst voor de start van het 
nieuwe kerkelijke jaar blijft, maar i.p.v. daarna in 
de namiddag rond een thema samen te komen 
bij een etentje, organiseren we een uitgebreide 
receptie na de dienst. 

Op die dag zullen ook de uitgestelde verkiezin-
gen voor de bestuursraad plaatsvinden.

Art of Faith Festival is een christelijk festival dat 
kerken uit heel Vlaanderen samenbrengt voor 
een fantastisch weekend volmuziek, kunst, ont-
spanning, verbondenheid en zo veel meer! Onze 
gemeente werkt hieraan mee in de personen van 
ds. Buzogàny en Aletta Rambaut.
Van vrijdag 25 tot zondag 27 juni 2021 verza-
melen talloze jongeren, gezinnen en geïnteres-
seerden in de Oude Abdij van Drongen waar het 
festival zal plaatsvinden. Zeker jongeren en leer-
krachten zijn meer als welkom om hun steentje 
bij te dragen. Spreek gerust onze afgevaardigden 
in de organisatie van dit festival aan.

U ziet dat ondergetekende niet langer Rita Mar-
tens is. Dat komt omdat er binnen de kerkenraad 
een switch was van functies. Rita Martens gaf 
aan dat het voor haar tijd was om de fakkel van 
het voorzitterschap door te geven aan iemand 
anders - al blijft zij als lid meewerken in de ker-
kenraad - en we zijn blij dat Aletta Rambaut zich 
hiertoe geroepen voelt.
In deze rubriek, waarvoor ik voortaan uw belang-
stelling mag vragen, is zeker een woord van dank 
op zijn plaats voor de vele jaren, waarop Rita 
Martens zich met volle overgave en mensenken-
nis van dit voorzitterschap gekweten heeft.

Bea Baetens

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Vrijdagavond 25.09.2020 voor het oktobernummer
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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Van de bestuursraad

Aankondiging van verkiezingen voor de “grote helft” 
van de bestuursraad

Context
In de kerkbrief van maart werden de verkiezingen voor de gro-
te helft van de bestuursraad aangekondigd voor zondag 19 april 
2020. Amper één maand later moesten we in de kerkbrief van 
april echter aankondigen dat de federale overheid in maart aan 
de hele bevolking sterk beperkende coronamaatregelen oplegde 
om de verspreiding van dit zeer besmettelijke virus tegen te gaan. 
Als gevolg daarvan kwam er kort daarop een rondschrijven van de 
bevoegde Vlaamse overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur) voor de inrichting van de erkende 
erediensten met de mededeling dat, gezien deze buitengewone omstandigheden, de verkiezingen 
voor de bestuursraden mochten worden uitgesteld tot een later te bepalen datum in het jaar.
In een tweede rondschrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd meegedeeld dat de ver-
kiezingen voor de bestuursraden dienen te gebeuren tegen uiterlijk eind november 2020. Daarop 
heeft de bestuursraad in ruggespraak met de kerkenraad van de Brabantdamkerk beslist om deze 
verkiezingen te plannen op zondag 4 oktober 2020.

Verkiezingen bestuursraad op zondag 4 oktober 2020
Specifiek voor de VPKB-kerkgemeente Gent-Centrum aan de Brabantdam
-  organiseren de kerkenraad en bestuursraad op zondag 4 oktober 2020 een gemeente- 
 vergadering met als enig agendapunt: verkiezingen voor de grote helft (= 3 bestuursleden)  
 van de bestuursraad; 
-  zal deze gemeentevergadering met bestuurdersverkiezingen vier zondagen na elkaar vooraf  
 aangekondigd worden, dus vanaf zondag 6 september 2020;
-  beëindigen mevrouw Aletta Rambaut en Francis Van De Walle in 2020 een bestuurs-
 mandaat van 6 jaar; 
-  beëindigde de heer Jaap de Schipper een bestuursmandaat dat hij op 21 juni 2017 van de  
 heer Rudy Liagre als vervanger had overgenomen (jammer genoeg is ons bestuurslid Jaap  
 de Schipper op maandag 18 mei 2020 heengegaan;
-  heeft mevrouw Aletta Rambaut laten weten dat zij heeft beslist om zich niet herkiesbaar te  
 stellen;
-  had de heer Jaap de Schipper zich op een vergadering van de bestuursraad in februari nog  
 bereid verklaard om zich verkiesbaar te stellen; door zijn onverwacht heengaan moet het 
 bestuur nu echter op zoek naar een andere geschikte kandidaat-vrijwilliger bestuurder; op  
 het ogenblik van dit schrijven is die zoektocht nog aan de gang;
-  is de heer Francis Van De Walle bereid om zich herverkiesbaar te stellen;
-  is de heer Philippe Adams bereid om zich kandidaat te stellen voor een bestuursmandaat.

Bijgevolg zullen op zondag 4 oktober 2020 de volgende twee kandidaten voor verkiezing respectie-
velijk herverkiezing worden voorgesteld aan de gemeentevergadering:
-  de heer Philippe Adams
-  de heer Francis Van De Walle

Francis Van De Walle
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Van de bestuursraad

Uitwuiven van de heer Willem Remue 

Gedurende meer dan dertig jaar heeft de heer 
Willem Remue zich onverdroten en met volle 
toewijding en vakbekwaamheid ingezet als ver-
antwoordelijke voor de instandhouding van het 
indrukwekkende patrimonium van de meer dan 
50 kerkgebouwen die Stad Gent rijk is.

Einde mei 2020 is hij veeleer onverwacht met 
welverdiend pensioen gegaan. Veeleer onver-
wacht aangezien Willem zijn werk heel graag en 
met volle toewijding deed. Daarom had hij zich 
bereid verklaard om na zijn normale pensioen-
leeftijd nog enige tijd aan te blijven totdat zijn 
werkgever, Stad Gent, een geschikte opvolger 
had gevonden aan wie hij zijn zeer uitgebreid 
en divers takenpakket op ordentelijke wijze had 
kunnen overdragen. Daartoe kwamen er verlen-
gingen van zijn werkcontract met telkens 6 maan-
den, met een maximum van 4 verlengingen. Na 
twee verlengingen van 6 maanden verwachtte hij 
zo nog een derde verlenging, maar die is er op de 
valreep niet gekomen. Vandaar dat zijn pensio-
nering eind mei 2020 toch nog enigszins onver-
wacht is aangekomen.

Eind vorig jaar heeft Stad Gent na heel wat zoe-
ken dan toch een waardige en bekwame opvol-
ger voor de heer Willem Remue gevonden in de 
persoon van mevrouw arch. Elke Steenwinckel. 
Mevr. Elke Steenwinckel heeft net als de heer 
Willem Remue een hart voor het conserveren 
van het uitgebreide kerkenpatrimonium dat Stad 
Gent rijk is. Dankzij haar academische opleiding 
en praktijkervaring ziet de heer Willem Remue 
haar als een zeer bekwame en toegewijde opvol-
ger. Begin dit jaar had hij nog gehoopt om haar 
gedurende een zestal maanden zijn uitgebreid 
takenpakket en ontelbare dossiers degelijk te 
kunnen toelichten en overdragen.
Jammer genoeg heeft de coronapandemie en 
de ons allen opgelegde lockdown-maatregelen 
roet in het eten gegooid, want plots werd ook bij 
Stad Gent het thuiswerken het nieuwe normaal. 
Daardoor werd die geplande overdracht sterk be-
moeilijkt.

Doordat die geplande taakoverdracht van 6 
maanden niet is kunnen verlopen zoals was 
verhoopt, wordt Willem Remue ook na zijn for-
mele pensionering nog geregeld bij hem thuis 
opgebeld en gevraagd om alstublieft toch nog 
eens langs te komen op kantoor om nu eens dit, 
dan weer dat dossier te komen toelichten, soms 
meerdere dagen per week… dat alles op vrijwilli-
ge basis, want zo hebben we hem altijd gekend, 
steeds spontaan tot dienst bereid.

Op woensdag 8 juli heeft de bijna voltallige hui-
dige bestuursraad van de VPKB kerkgemeente 
Gent-Centrum een fijne ontmoeting gehad met 
de heer Willem Remue. Gezien zijn decennia-
lange samenwerking met Willem was ook de 
vorige penningmeester Arnold De Jonge daar-
bij uitgenodigd. Tijdens die ontmoeting heeft 
de bestuursraad Willem op passende wijze be-
dankt voor zijn decennialange inzet, bijzonder 
fijne en steeds zeer correcte en toegewijde sa-
menwerking met de bestuursraad van de VPKB 
Brabantdamkerk. Daarbij heeft hij steeds oplos-
singsgericht gedacht en gewerkt, ook wanneer 
mogelijke oplossingen voor bepaalde praktische 
problemen lang niet altijd voor de hand lagen. De 
laatste jaren nog voor de zeer geslaagde opfris-
sing van het interieur van het Brabantdamkerk-
gebouw, praktische regelingen voor de pastorie, 
de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie en 
laatst nog voor opfrissing van de buitenschilder-
werken. Tijdens die ontmoeting onthulde Willem 
ons tot onze verbazing nog een onvermoede 
kant van zijn veelzijdigheid: zijn creatieve talen-
ten voor de beeldende kunst. Nu hij met pensi-
oen is, ligt de weg open om die talenten verder 
te ontplooien. Willem, het ga u goed.

Hoewel we Willem zeker zullen missen, kijken we 
anderzijds al uit naar een even fijne samenwer-
king met zijn opvolger, mevrouw Elke Steenwinc-
kel.            

Francis Van De Walle
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Terugblik

Overlijden ds. Martin J. Beukenhorst
De Synodale Raad vernam het trieste nieuws dat ds. Martinus Johannes 
Beukenhorst op 6 augustus jl. op 90-jarige leeftijd is overleden. 

Ds. Martin Beukenhorst bediende achtereenvolgens de gemeenten te 
. Brussel-Belliard (1954 – 1955)
. Antwerpen-Bexstraat (1955 – 1957)
. Ronse (1957 – 1962)
. Dendermonde (1962 – 1969)
. Brussel-Laken (1969 – 1985)

Van 1985 tot 1992 was hij Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België.

De begrafenisplechtigheid vond plaats op woensdag 12 augustus. 
Rouwadres: C. Eyns-Beukenhorst, Harmoniestraat 17 – 1800 Vilvoorde.

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

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.

Welzalig de vrome, die wandelt in ‘t licht
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
‘t zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!’
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 

Liedboek voor de Kerken
Lied 462, strofe 4
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Vooruitblik

Het bestuursorgaan van vzw De Vlaamse Olijfberg nodigt de leden uit tot het bij-
wonen van de Algemene Vergadering, die plaats heeft op donderdag 3 september 
2020 om 19:30 in de Brabantdamkerk, Sint Kristoffelstraat 1 te Gent.

Deze vergadering vindt wegens de Coronasituatie uitzonderlijk plaats in de Bra-
bantdamkerk omdat daar het best de voorzorgsmaatregelen kunnen worden ge-
garandeerd. 

Algemene Vergadering
vzw De Vlaamse Olijfberg
3 september 2020 om 19:30
Locatie: Brabantdamkerk

Scheppingszondag 
6 september 2020 

Scheppingsperiode 
6 september t/m 4 oktober 2020
Red hun toekomst - Klimaatplan.nu

Het jaar dat alles overhoop gooide
2020 zal het jaar blijven waarin de coronacrisis onverwacht heel ons leven op zijn 
kop zette. Door het ingrijpende karakter van de coronamaatregelen leek het even 
alsof de thema’s die in januari nog onze samenleving beheersten, thuishoorden in 
een ander tijdperk. We bleven massaal in ons kot. We zagen met afgrijzen de dage-
lijkse cijfers over het menselijke leed dat het virus veroorzaakte, bij ons en elders in 
de wereld. Solidariteitsorganisaties moesten zich ter plekke heruitvinden om arme 
en kwetsbare mensen enige bescherming te geven. Stilaan leerden we wennen 
aan een anderhalvemeterleven.

De herontdekking van wat écht telt
En we leerden nog meer. Of beter, we herontdekten eenvoudige waarheden. Bij-
voorbeeld welke mensen écht applaus verdienen omdat ze in tijden van nood 
onze samenleving recht houden door te zorgen voor zieken, bejaarden, daklozen 
of vluchtelingen, door ons dagelijks voedsel te produceren of in te staan voor de 
wekelijkse huisvuilophaling.  
We zagen hoe kwetsbaar we zijn, ondanks al onze technische hulpmiddelen. En 
hoe afhankelijk we geworden waren van producten die tegen de laagste prijs en 
vaak met sociale dumping geproduceerd werden ver van hier. We hoorden tot onze 
vreugde over schoongewaaide luchten en dalende fijnstofconcentraties en vroe-
gen ons af of de plotse uitstootvermindering van broeikasgassen een soort EHBO 
kon zijn voor het klimaatprobleem.  
We herontdekten essentiële ingrediënten voor geluk die we onderweg waren 
kwijtgespeeld in de ratrace die ons leven beheerste, zaken die in het leven écht van 
waarde zijn, zoals een groene omgeving, stilte en rust, sociaal contact, solidariteit, 
menselijke nabijheid en troost. 
We realiseerden ons dat het niet klopt dat we een vrijemarkteconomie zijn, dat 
groei de maat is van alle dingen en consumeren het hoogste goed. We heront-
dekten dat we ten diepste een samenleving zijn, een gemeenschap. De economie 
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Vooruitblik
moet dienstig zijn aan de samenleving, niet omgekeerd. Het is belangrijk om deze vernieuwde kijk op 
hoofdzaken en bijzaken mee te nemen in de periode die nu komt.

De discussies zijn niet weg, ze werden intenser
Door het ingrijpende karakter van de coronamaatregelen, leek het even alsof de thema’s die in janu-
ari nog onze samenleving beheersten, thuishoorden in een ander tijdperk. Niets is natuurlijk minder 
waar. Ze komen verhevigd terug. De wereldwijde coronacrisis veroorzaakt ook een economische cri-
sis, met nieuwe werkloosheid en nieuwe armoede. Dit alles voegt zich bij de biodiversiteitscrisis en 
de klimaatcrisis. Die lijken meer in slow motion te verlopen, maar hun ontwrichtend karakter is groter 
en bedreigender dan dat van het virus. En net als het virus kennen ze geen grenzen. We weten dat 
al deze crisissen in onze wereld het hardste aankomen bij al wie arm en kwetsbaar zijn. Ze tonen het 
diepgewortelde onrecht dat in onze samenlevingen bestaat. Dat moet ons waakzaam maken, nu de 
discussie over de toekomst van ons samenleven en onze economie volop woedt. Ook hier moeten we 
eisen dat de wetenschappers ernstig genomen worden.

Ook de curve van de klimaatverandering afvlakken
De voorbije decennia heeft de klimaatverandering de basiscondities voor het leven op aarde en de 
spelregels voor het menselijk handelen definitief veranderd. Droogte, overstromingen, bosbranden, 
sneuvelende temperatuurrecords en mislukte oogsten tonen een steeds grimmiger realiteit. De tran-
sitie naar een uitstootvrije en klimaatbestendige wereld is simpelweg de grootste uitdaging waar de 
mensheid voor staat. Nog steeds hebben we de opdracht om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 
te halveren en tot nul te brengen tegen 2050. Het Akkoord van Parijs dat in 2015 werd afgesloten, 
zou eind dit jaar in werking treden en bij die gelegenheid moesten alle landen voor de eerste keer 
de vijfjaarlijkse nieuwe klimaatbeleidsplannen indienen op de geplande klimaattop in Glasgow. Die 
klimaattop is uitgesteld tot 2021. Het uitstel mag echter niet leiden tot een vertraging van de inter-
nationale klimaatambitie.

Een resetknop voor de wereld
“Nooit eerder in de geschiedenis werd zo’n massa geld vrijgemaakt als nu voor de gevolgen van de 
pandemie”, aldus Christiana Figueres, voormalige VN-topvrouw en een van de architecten van het 
Akkoord van Parijs. "De wereld heeft daarmee een soort resetknop, een kans en een verantwoorde-
lijkheid om dit enorme kapitaal te investeren in een betere wereld op alle vlakken: sociaal, ecologisch, 
energie, de industrie, onze economie… De beslissende keuzes worden nu gemaakt. Tegen eind 2021 
zullen we het model van de toekomst hebben vormgegeven: hoe we zullen samenleven, hoe onze 
economie en ons klimaatbeleid er zal uitzien, enzovoort. We kunnen maar hopen dat dit zal gebeuren 
vanuit een grondige reflectie over wie we zijn als mens, als gemeenschap.” We moeten het verleden 
niet herstellen, maar de toekomst redden.

Kies voor het leven
“De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 
Nee, ze zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. Ik roep 
vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en 
vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen.”

Tegenover de sociale gevolgen van de coronacrisis, de vernietiging van het leefmilieu, het verlies aan 
biodiversiteit en de bedreiging van de klimaatverandering, staat de eeuwenoude oproep in het boek 
Deuteronomium om te kiezen voor het leven. 

./...
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Vooruitblik
Het is tijd om moedig te zijn en radicaal te kiezen voor verandering. Voor de toekomst. Voor de ko-
mende generaties en de wereld die zij zullen erven. Een moedige keuze die zich afspeelt binnen de 
grenzen van onze aarde, waarbij we geloven dat een ethiek van het genoeg op termijn meer bete-
kent. Meer aan kwaliteit van leven, meer aan welzijn, meer aan leven tout court. Laat ieder voor zich 
en wij allen samen als Kerk en als mensheid meewerken aan deze opdracht.

Met dank aan Karel Malfliet van Ecokerk. Zijn artikel namen we ingekort over.
Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)

Websites:  www.ecokerk.be en www.protestant.link 

IKB-vergadering
7 september 2020 Op maandagavond 7 september start de eerste vergadering na de zomer van het In-

terkerkelijk Beraad ter voorbereiding van de oecumenische activiteiten in het Gent-
se voor het seizoen 2020-2021. 
Het wordt naast de gewone agenda ook een speciale bijeenkomst, omdat wij de 
nieuwe bisschop van Gent Lode Van Hecke officieel hebben uitgenodigd. Een af-
spraak, die zoals zoveel herhaaldelijk is uitgesteld vanwege Covid-19, want de fees-
telijke bisschopswijding in de St. Baafskathedraal vond al plaats op 24 februari en 
ondertussen zijn er al herhaaldelijke onderlinge contacten geweest.
Het is de bedoeling de werkzaamheden van het IKB aan de bisschop uit te leggen en 
de mogelijkheden van vernieuwing op oecumenisch vlak te bekijken.

Marijke Schaefer



11 | 

Vooruitblik

Op 19 september a.s. wordt 11:00 tot 17:30 op de Kouter te Gent de Cultuurmarkt 
georganiseerd.
Jaarlijks schrijven meer dan 100 verenigingen zich in om hun nieuwe programma 
voor het komende culturele jaar te vertegenwoordigen. Meer dan 5.000 bezoekers 
komen inspiratie opdoen tijdens de cultuurmarkt en kunnen ook genieten van een 
gezellige babbel en een drankje. Ook diezelfde dag is Gent druk bezocht door de 
opening van het Festival Van Vlaanderen: Odegand, wat ook weer heel wat extra 
geïnteresseerden met zich meebrengt.
Om de bezoekers de kans te geven hun bezoek nog beter te plannen wordt er ook 
een brochure gemaakt die door Uitbureau wordt verdeeld op de Cultuurmarkt. In 
deze brochure worden alle ingeschreven verenigingen kort voorgesteld en ook gesi-
tueerd op het plan van de Kouter.

Gent-Brabantdam zal samen met Miguel Stas een infostand delen om o.a. het pro-
gramma Avondcontact 2020-2021 voor te stellen 
Wat betreft Avondcontact wordt erover nagedacht om dit voortaan elke derde 
woensdagavond van de maand i.p.v. elke derde donderdagavond van de maand te 
organiseren omdat er op de derde donderdagavond van de maand ook heel wat 
andere activiteiten geprogrammeerd zijn.

Gentse Cultuurmarkt 
19 september 2020 

11:00 tot 17:30 
Locatie: Kouter, Gent

Van Vedisch Sanskriet 
tot Oudslavisch

Twaalf historische talen 
in vogelvlucht

12 colleges van 2 uur
op dinsdagavond om 20:00

Locatie: Brabantdamkerk

Vanaf september zet ons kerkgebouw haar deuren open voor 12 colleges over his-
torische talen. 

Hieronder vindt u een overzicht

dinsdag 22.09.2020:   het Vedische Sanskriet (prof. dr. Leonid Kulikov, UGent) 
dinsdag 29.092020:   het Oudslavisch (prof. dr. Lara Sels, KULeuven) 
dinsdag 06.10.2020: het Etruskisch (dr. Koen Wylin, UGent) 
dinsdag 13.10.2020:  Oudegyptisch: taal en schrift (dr. Chris Sturtewagen) 
dinsdag 20.10.2020:  het Tochaars (Niels Schoubben, Universiteit Leiden) 
dinsdag 27.10.2020:  het Hebreeuws (dr. Karolien Vermeulen, UA’pen) 
dinsdag 03.11.2020:  het Oudgrieks (em. prof. dr Gunnar De Boel, UGent) 
dinsdag 10.11.2020:  het Cappadocisch Grieks (prof. dr. Mark Janse, UGent) 
dinsdag 17.11.2020:  het Gotisch (prof. dr. Anne Breitbarth, UGent) 
dinsdag 24.11.2020:  het Akkadisch en Sumerisch (em. prof. M. Tanret, UGent) 
dinsdag 01.12.2020:  het Berber / Tamazight (prof. dr. Mena B. Lafkioui, Parijs) 
dinsdag 08.12.2020:  het Italisch (prof. dr. Wolfgang De Melo, Univ. Oxford) 
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Vooruitblik
Vormingscursus:
een goed gesprek

Je beluisterd weten, je gehoord weten dat kan deugd doen. Het boek Een goed ge-
sprek helpt om anderen goed te beluisteren en tot meer verdieping in een gesprek 
te komen, niet alleen op huisbezoeken, maar ook op vergaderingen en aan de keu-
kentafel. Het boek, geschreven door Bert Bakker, werd aangepast aan de Belgische 
context en voor België tweetalig uitgegeven (Nederlands-Frans) door uitgeverij Ek-
klesia in samenwerking met de VPKB.

Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België ds. Steven H. Fuite 
schreef over het boek:
Dit boekje is geen trukendoos, maar wil eenieder die mensen liefheeft helpen om 
juist zélf een betere gesprekspartner te worden. Het schetst ontroerende momenten 
waarop je het wonder van echte ontmoeting in je oren hoort gebeuren. Een gouden 
boekje.

Het is een boek om mee aan de slag te gaan, stap voor stap.
Voor wie hier echt werk van wil maken, bieden we ook een cursus aan: vier samen-
komsten  (drie lessen en één terugkommoment). De cursus wordt gegeven via zoom 
en begeleid door ds. Eefje van der Linden.
De eerste reeks van drie gaat door op drie woensdagen: 30 september, 21 oktober 
en 11 november telkens van 20:00-22:00. Het terugkommoment wordt in overleg 
vastgelegd. Maximaal 10 deelnemers. Afhankelijk van de belangstelling richten we 
meer reeksen in.
Kosten: 5€  (inclusief het boek)

Meer info bij ds. Eefje van der Linden: vorming@vpkb.be

Tentoonstelling 
MASKERADE C19 
10-18 oktober 2020
Locatie: Brabantdamkerk

– OPROEP MONDKAPJES – OPROEP MONDKAPJES – 

Voor de tentoonstelling MASKERADE C19 in de Brabantdamkerk van 10-18 oktober 
2020 doen we graag een oproep aan de gemeenteleden:

1/ Heeft u een originele foto waar u of iemand anders opstaat met een creatief 
mondkapje en mogen we deze foto tentoonstellen tijdens de tentoonstelling, laat u 
het a.u.b. weten? U kunt de foto digitaal doorsturen naar onsgent@gmail.com

2/ Heeft u één of meerdere originele mondkapjes die u kunt missen van 9 tot 18 ok-
tober om tentoon te stellen in de kerk, zou u ons daar een groot plezier meedoen en 
de verbondenheid met de gemeente vergroten. Uiteraard hebben we het niet over 
medische mondkapjes, maar over zelfgemaakte, aangeschaft bij een vereniging, een 
winkel… We zouden deze graag zondag 4 oktober in de kerk hebben om ze een opti-
male plek te geven op de tentoonstelling.

Heeft u graag meer info: Miguel Stas, 0487-270.163 (bij voorkeur namiddag of tus-
sen 18 en 19 uur).
M.A.C STAS-MICHIELS,ofs
Ons Gent, vroeger en nu
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Vooruitblik

Art of Faith Festival
25 tot 27 juni 2021 

Locatie : Oude Abdij Drongen

Sinds eind 2019 engageerden we ons als Brabantdamkerk om betrokken te zijn bij de 
organisatie van het Art of Faith Festival. Naast 11 andere kerken/kerkelijke organisa-
ties zijn wij de 12de partner. Dit festival is een christelijk festival dat kerken uit heel 
Vlaanderen samenbrengt voor een fantastisch weekend vol (lofprijs)muziek, kunst, 
ontspanning, verbondenheid en zo veel meer! We kwamen hiervoor al enkele keren 
samen de eerste in december 2019 en twee maal in 2020. De dominee en ikzelf zijn 
de vertegenwoordigers voor onze kerk.

Het festival zelf start op vrijdag 25 en loopt tot zondag 27 juni 2021 en verzamelt tal-
loze jongeren, gezinnen, m.a.w. jong en minder jong en geïnteresseerden in de Oude 
Abdij van Drongen waar het festival zal plaatsvinden.
U beleeft er een onvergetelijk weekend opgeluisterd door internationale christelijke 
bands, onbezorgd kamperen in de tuinen of comfortabel overnachten in het gasten-
verblijf van de Oude Abdij, gezellige foodtrucks, gezinsvriendelijke animatie en diver-
se artistieke parcours! Voor ieder wat wils!
Deze unieke en allereerste editie van het Art of Faith Festival wordt ondersteund door 
niet minder dan 12 partners (https://artoffaithfestival.be/partners/). Met zijn allen 
zetten we de schouders onder dit unieke oecumenische project. De diversiteit in de 
achtergrond is een sterkte en belichaamt de rijkdom van het samen Kerk-zijn.
Vanuit de Brabantdamkerk zijn we betrokken bij twee werkgroepen: Gebedsmoment 
(ds. Tihamér Buzogàny) en Kunst en Cultuur (ikzelf). De participatie kan zeker uitge-
breid worden en enthousiastelingen kunnen zich zeker bij één van ons beiden mel-
den. 

Wilt u graag op de hoogte blijven van wat Art of Faith Festival allemaal aanbiedt? Wilt 
u dit unieke kerkproject financieel ondersteunen?
Schrijf u dan in op onze Alive-nieuwsbrief en blijf op de hoogte! 
Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren via info@artoffaithfestival.be
Deze tekst is gebaseerd op de informatie, te lezen op de website van Art of Faith: 
https://artoffaithfestival.be

Aletta Rambaut

Een nieuw tijdschrift voor de VPKB
Wilt u nieuws ontvangen van uw Kerk? Bent u geïnteresseerd in wat er op nationaal vlak gebeurt, in de districten of 
plaatselijk? Het nieuwe VPKB-tijdschrift is speciaal voor u gemaakt! Elk kwartaal selecteren wij nieuwsfeiten over de 
Kerk. Begin september valt het eerste nummer in uw brievenbus.

Elke gemeente ontvangt verder 20 exemplaren om zo breed mogelijk te verspreiden. Bovendien kunt u het downloa-
den van VPKB-website en kunt u het per e-mail toegezonden krijgen. Het succes van dit tijdschrift hangt deels van u 
af. Aarzel niet om er met kennissen over te praten,  om het aan te kondigen via uw sociale media of om het door te 
sturen via e-mail. 
Hebt u ideeën voor dit tijdschrift? Laat het ons graag weten! Hebt u een artikel, foto's of video's? We zijn zeker geïn-
teresseerd! Het tijdschrift, de Facebookpagina en de VPKB-website zijn er ook voor u!
Kent u mensen die graag betrokken willen worden bij onze media: bijdragen aan een Facebookpagina, teksten verta-
len, artikels schrijven... Nodig ze uit om contact met ons te leggen! Vrijwilligers zijn altijd welkom!

Jean-Guillaume DeMailly, VPKB-Communicatieverantwoordelijke (+32 2 510 61 66)
https://protestant.link/
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Met een boekje in een hoekje
In deze barre tijden is niets nog wat het lijkt. Vele mensen voelen zich gedesoriënteerd en 
onzeker. Wat brengt de toekomst? 

In Volharden in de broosheid legt theoloog Bert Roebben getuigenis af van zijn eigen om-
gang met de dubbelzinnigheid van deze crisis: wat is het nieuwe normaal waarop ieder-
een hoopt en willen we dat eigenlijk wel? Hij beschrijft in tien hoofdstukken de ambi-
valenties die hij zelf, tussen hoop en vrees, heeft ondervonden tijdens de periode van 
de lockdown, tussen Pasen en Pinksteren: alledaags en bijzonder, aanwezig en afwezig, 
zelfzorg en zorg voor de ander, spankracht en ontspanning, vasthouden en loslaten… Hij 
ontwikkelt een spiritueel perspectief dat de feiten onder ogen ziet en tegelijk een nieuwe 
toekomst opent in de richting van een Nieuw Kwetsbaar Wij. Zo wil hij minstens de stom-
heid doorbreken die ons overvalt wanneer wij met onzekerheid geconfronteerd worden 
en de traditionele woorden ons geen soelaas meer bieden.

Het boekje bevat ook een schat aan literatuurverwijzingen, zoals Gabriel Garcia Marquez, 
Etty Hillesum, Elie Wiesel, Deborah Feldman… Elk hoofdstuk begint met een gedicht van 
de auteur of van een zelfgemaakte vertaling. Het boekje wil een kompas bieden in onze 

tocht naar een nieuwe tijd, zonder de uitkomst meteen vast te leggen.

Auteur(s): Roebben, Bert
Uitgever: Halewijn/Adveniat 
Uitvoering: Paperback , 88 pagina's , 23,5 x 14,5 cm
ISBN: 9789085285830

M.A.C STAS-MICHIELS,ofs
Freelance Journalist (Vl.Journalisten Vereniging n1188) 
Stadsverteller, Toeristische Gids, Reisbegeleider en Voordrachthouder 

Hierbij het nieuwste boekje van ds. Katelijne Depoortere (Brasschaat). Een herkenbaar 
kinderverhaal rond corona, beschouwd vanuit het boek Spreuken, uitgegeven bij Van 
Driel Publishing, Brugge.

Verkrijgbaar bij katelijne.depoortere@skynet.be voor 9,95 euro (evt. portkosten €3,63)
Voorlezen vanaf 7 jaar
Zelf lezen 8-12 jaar

FLAPTEKST: Bijna waren we met alles klaar.
  Mama kwam nieuwsgierig in de potten kijken.
  En toen gebeurde het…
  Ze hoestte in haar elleboog.
  Mama hoestte nog eens
  en voelde aan haar voorhoofd.

Wanneer mama ziek wordt, ontstaat er een nieuwe situatie in het gezin. Dat is voor 
Jorn best lastig, maar voor papa ook. Een kroon voor mama wil kind en voorlezende 
volwassene bemoedigen en inspireren om in oude wijsheid nieuwe mogelijkheden te 
ontdekken om een moeilijke tijd op een goede manier door te komen.
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Voor de kids

Marleen Van Hoornyck 

Jarig in september
01:  Mathias Lehmann
01:  Astrid Van der Haeghen
06:  Marijke Kruijne
06:  Thea Schaap
07:  Francine Ongenae
10: Janneke van Heest
10: Caroline François
14: Gwenda Stevens
17: Gertruida Bos
20: Ivan De Wilde
25: Sebastiaan J.M. Sercu
30: Ingrid Van Kesteren
01: Laurent De Hainaut
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Gedachten die je niet loslaten

De terugkeer
Dit zijn slechts fragmenten

Lege kamers. Een oude slaapkamer, een verlaten bureau, een woon- 

en eetkamer (een leefkamer!) waar niemand meer woont of eet 

- waar niemand meer leeft. Het leeghalen van deze ruimtes kostte 

me een stuk van mijn ziel. 

Het kleverige linoleum maakt van het stappen in dit appartement 

een gebeuren. De koude, ongebruikte meubelstukken zuchten jouw 

naam. De geur van oude rook zweeft eenzaam door de ruimte. Het 

ruikt als verdwenen metaal - en zo ben ook jij verdwenen ook al 

ben je er nog, maar dan elders in een "andere" kamer. Niet aan het 

vergeten, maar vergeten worden. En ook al kom ik je nog elke week 

opzoeken, ik zie je langzaam vervagen net zoals de oude foto van 

ons beiden op het tafeltje in "mijn" woonkamer vervaagt. Al ben je 

geen schim, je deemstert uit, jij grote, felle, 
sterke ster die je ooit 

was. Neen, die je nog altijd bent. Want je bent er nog. En je zal er 

altijd zijn. 

Ben ik tegelijkertijd met mijn dochter geboren? Toen voor het eerst dat spartelende, kronkelende mensje aan haar voetjes voor me werd gehouden en ik haar van angst en pijn ver-wrongen snoetje zag, scheen het mij toe dat ik het gelaat van God mocht aanschouwen. Het licht. Sindsdien lijk ik wel op het ritme van een andere trom te stappen. Alsof ik zelf opnieuw geboren ben. Het vorige leven valt van me af zoals de oude huid van een slang en ik kronkel als nieuw wezen verder door de woestijn. Het goede doen voor een ander zonder "lief" te zijn. Kwaadheid aanwenden als een werktuig, als hetgeen gewicht, standvastigheid en kracht aan mijn woord geeft. Spreken tot wat verheven is en dankbaar zijn voor wat gegeven werd, voor wat altijd geweest en toch niet vanzelfsprekend is.Samen zijn. De ander als naaste en de verhouding tot die naaste vormen, kappen, kneden naar het evenbeeld van de verhouding tot dat verhevene. Tot God. Dat alles ontluikt zich in de zachte gloed die het leven van mijn dochter is. 

Dit is niet het begin van een spirituele zoektocht, want 
die is al geruime tijd bezig. Het is wel een poging om 
het spoor ervan met inkt op papier te trekken. 
Misschien hoop ik dat die zoektocht daardoor meer zal 
opleveren, maar niets garandeert dat het bijhouden 
van de weg resulteert in een zekerheid over de afloop 
of de uitkomst van de afgelegde weg. Ik zie het neer-
schrijven eerder als een getuigenis van eenvoud: het 
vertraagt me, dwingt met om stil te staan en te 
luisteren. 
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Gedachten die je niet loslaten
28 maart 2020, de Coronacrisis woedt om ons heen, de lockdown is begonnen en papa 

heeft ons twee jaar geleden verlaten. 

Ik vind troost in Henri Nouwens boek Eindelijk Thuis. Gedachten bij Rembrandts ‘De 

verloren zoon’ waar ik het volgende lees: “Onlangs keek ik in de spiegel en trof het mij 

hoeveel ik op mijn vader ben gaan lijken. Terwijl ik naar mijn eigen gelaatstrekken 

keek, zag ik plotseling de man die ik had gezien toen ik zevenentwintig jaar oud was; 

de man die ik had bewonderd maar bekritiseerd, die ik had geliefd maar ook gevreesd. 

Wat heb ik mij ingespannen om tegenover deze persoon mijn eigen identiteit te zoeken 

en te vinden. Wie ben ik? Wat moet ik worden? Veel van dat soort vragen werden be-

paald door het feit dat ik de zoon van deze man ben. Toen ik, al kijkende in de spiegel, 

plotseling het gelaat van deze man zag verschijnen, werd ik overrompeld door het besef 

dat al die verschillen tussen ons, waarvan ik mij altijd zozeer bewust was geweest, in 

het niet vielen bij de vele overeenkomsten. Met een schok realiseerde ik mij dat ik 

inderdaad erfgenaam was, opvolger van de man die ik heb bewonderd, gevreesd en 

geprezen, de man die ik zo vaak niet heb begrepen, net zoals anderen mij hebben 

bewonderd, gevreesd, geprezen en verkeerd begrepen.” 

Het boek geeft ons Nouwens meditaties bij het werk van Rembrandt en de parabel die 

het afbeeldt, waarin hij beschrijft hoe hij tegelijk de verloren zoon, de jaloerse zoon en 

de vader is. Ook ik voel me verloren en ook ik ben op zoek naar een manier om vader 

te worden en niet enkel zoon te zijn. Gisteren zijn we het papa’s graf gaan bezoeken. Ik 

was zo trots op mijn dochter. Even heb ik met mijn vader gesproken. Wat zou ik maar 

al te graag de anderen steeds met open armen ontvangen zoals de vader uit de parabel 

zijn verloren zoon ontvangt. En zoals ik mijn eigen vader met open armen heb ontvan-

gen, blij dat hij terug thuis was. 

Al mis ik hem zeer, ik weet dat hij thuis is en warm werd onthaald. 

Gisteren was het vaderdag en mijn verjaardag. We vierden hartelijk en ik vond 
het fijn om te zien hoe gelukkig het geven van geschenken C. maakte. We waren 
op bezoek bij mijn moeder, maar ik voelde me behoorlijk afwezig. Ik voelde me 
leeg. Alsof ik niet echt iemand was, terwijl het net vaderdag én mijn verjaardag 
was. Als ik me ‘iemand’ kan voelen, dan toch zeker op die dag? Vandaag wist ik het. Ik voelde wat me te doen stond en ik keek er verlangend 
naar uit: een bloemetje op papa’s graf gaan zetten. Die intieme zorg aan hem 
besteden, daar wou ik me aan wijden vandaag. Ik zocht een mooi vetplantje 
met witte bloemetjes uit en samen met C. en ons dochtertje trok ik naar de 
begraafplaats. 

Aan papa’s graf heb ik mij gericht tot God. Aan de hemel hingen grote, drama-
tische wolken - dat hielp. Ik bedankte Hem voor de mooie jaren die papa en ik 
nog samen gehad hebben. Ik sprak Hem ook over het onbegrip dat er kon heer-
sen en over het gemis, over de moeilijkheden en uitdagingen van het 
ouderschap en de gemiste ontmoeting tussen mijn vader en mijn dochter - en 
over mijn poging om dat allemaal te begrijpen. 
Ik sprak en ik was dankbaar. Uit de wolken vielen de eerste, aarzelende regen-
druppels. Iets verder hoorde ik mijn dochtertje brabbelen tegen haar mama. 

GDS
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Pastoraat

Wel en wee in de Brabantdamgemeente
Sinds Coronatijden 
kreeg elke maand 
een ander thema 
mee in deze rubriek 
en we dachten in 
het begin dat we 
hier maar een paar 
maanden mee door 
hoefden te gaan tot 
dit virus bedwon-
gen was. Maar het 
draait helemaal an-
ders uit en met de 
maanden die voor-
bij gingen, groeide 
ook het besef dat 
het niet voor even-
tjes is en dat wij 
ons leven en den-
ken zullen moeten 
aanpassen, zowel 
individueel als ook 

maatschappelijk. Dit is geen eenvoudige zoek-
tocht, waarbij, denk ik persoonlijk, het erop aan 
zal komen, te beseffen dat de mens veel heeft 
ondernomen en ook veel kan, maar niet ten volle 
kan overzien wat de consequenties van die da-
den zijn. Ieder kijkt naar zijn klein wereldje en 
wat hij wil bereiken. Het is zo moeilijk om het 
grote geheel te overzien en tot het nodige even-
wicht te komen. De mensheid zal zich naar mijn 
persoonlijke mening moeten terugplooien en 
zijn taak, die eeuwen geleden al aan hem werd 
toevertrouwd, met meer respect voor de aarde 
en alles wat daarop leeft, opnemen. Hier geldt, 
zoals zo vaak: laten we onze zucht naar meer en 
hoger en machtiger intomen, dan zal er meer 
ruimte overblijven voor alles wat leeft op onze 
planeet. Daarom kies ik deze maand als thema 
vertrouwen. Vertrouwen dat dit zal lukken.

Ondertussen is het nu alweer begin september, 
nog met één voetje in de zomer en al met ééntje 
in de herfst. Hoe verliep deze zomer voor ons al-
len?

Het was het voor een aantal onder ons genieten 
om er op uit te kunnen trekken, weg uit de kleine 
thuiswereld en de rompslomp van alledag. Dat 
waren de gelukkigen die in eigen land of in de 
buurlanden de natuur in konden trekken om zich 
te ontspannen op familiebezoek of gewoon met 
elkaar. Voor anderen vielen die plannen in dui-
gen of in het rood en bleef er niet veel anders 
over dan op het thuisfront hopen op betere tij-
den.

Er bereikte ons gedurende deze maanden ver-
drietig nieuws, eerst op 29 juli het overlijden van 
Margareta Zerfass. U las in het vorige nummer 
nog over haar blije en intens gevierde 108ste ver-
jaardag en hoe hoopvol zij toen uitkeek om nog 
terug naar huis te kunnen gaan, maar op die leef-
tijd wordt het lichaam broos en zo ging zij heen,  
na een heel kort ziekbed en werd er op 10 augus-
tus door een kleine groep familie en gemeente-
leden op waardige wijze afscheid genomen van 
deze zo sterke en gelovige dame.

Een paar dagen later overleed Janine Hoste-Lar-
no in het WZC Panhuys te Destelbergen op de 
leeftijd van 88 jaar. Het ging haar de laatste we-
ken en maanden steeds minder goed en de af-
zondering die noodzakelijk werd na half maart 
maakte het ook steeds moeilijker voor haar om 
de moed erin te houden. De afscheidsplechtig-
heid op 21 augustus vond plaats in onze kerk, een 
ingetogen dienst, geleid door onze predikant en 
muzikaal omlijst door Arina Tsytlianok op orgel, 
gecombineerd met vioolspel van haar vriendin. 
Dit afscheid  was helemaal in de geest van Jani-
ne en dat er bij de plechtigheid ook verschillende 
gemeenteleden aanwezig waren ontroerde haar 
dochter Myriam ten zeerste en zij vroeg de dank 
van de naaste familie aan u over te brengen. Ja-
nine was de schoonzus van Agnes en Marcel, die 
haar, zolang het mocht, zo trouw bezochten.

Hier komen we aan bij een droevige ommekeer in  
het leven van onze ouderen, die zich vóór Corona 
goed voelden in het home van hun keuze, maar 
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Pastoraat

die door de omstandigheden sinds maart meer 
en meer geïsoleerd raakten en in die eenzaam-
heid de warmte en menselijke contact met hun 
naasten zo moesten missen. Juist die bezoekjes 
zijn vaak de zuurstof om van deze laatste jaren 
het beste te maken en het leven in het home po-
sitief te aanvaarden. U leest er nu genoeg over 
in de media, dus ik ga er niet verderop in, maar 
wil al die betrokkenen in de homes en ook hun 
partners, kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
wensen om de moed niet op te geven en te blij-
ven aandringen op een menswaardigere oplos-
sing. Het is zo moeilijk dit juiste evenwicht te vin-
den en wij denken daarbij ook aan allen die voor 
de verzorging van deze kwetsbare groep instaan 
en zich al zoveel maanden extra inzetten. Ook 
hier is vertrouwen op zijn plaats en noodzakelijk.

De versoepeling die aan het begin van de zomer 
ons aller deel werd, heeft ook veel vreugde ge-
bracht en het verlangen dat Martine De Jonge 
vorige keer uitsprak, werd ook gedurende enkele 
weken met volle teugen beleefd. Het terugzien 
van kinderen en kleinkinderen heeft weer moed 
gegeven, het komt zeker goed. Het gewone leven 
ging door met o.a. ook doktersbezoeken, onder-
zoeken en operaties, in detail treden doen we 
niet,  maar ons meeleven met de betrokkenen is 
er des te intenser door.

En er werd weer gestudeerd in de kerk, hopelijk 
met succes voor de tweede zit en toelatings-
proeven, want met het resultaat van al die inzet 
wordt de weg naar de toekomst van onze jon-
geren mede bepaald. Wij leven stilletjes van op 
afstand met jullie mee. Aan alle schoolstarters in 
de maand september of het nu kleuters of ho-
geschool studenten zijn, wensen wij een goed 
begin van een succesvol schooljaar. Niet alleen 
voor de jongeren, maar natuurlijk ook voor alle 
leerkrachten, want hen staat een ware uitdaging 
te wachten. Moge het goede gevoel om jullie 
leerlingen weer terug te kunnen zien de stimu-
lans zijn om alle hordes, die misschien op jullie 
wachten, te nemen.

Ik zou het goede nieuws bijna vergeten en dat 
zou jammer zijn, want er zijn in juli 2 achterklein-

dochters van gemeente-
leden geboren namelijk 
respectievelijk van Ko van 
Heest. Hij is zeer gelukkig 
met de komst van Louise 
Christina, die in Ridder-
kerk het leven zag en van 
Agnes en Willem Lorein, die heel 
fier zijn met de kleine Charlotte. Voor Agnes  was 
Charlotte een extra-geschenk voor haar speci-
ale verjaardag op 7 augustus waarop zij 90 jaar 
werd. Van harte gelukgewenst Agnes en al het 
goede voor het komende jaar. Verdrietig is wel 
dat Willem het zich steeds minder realiseert wat 
er om hem heen gebeurt. 
Wij wensen deze lieve kleine meisjes Gods Zegen 
toe aan het begin van hun levenspad, omringt als 
zij zijn door hun ouders en allen die hen liefheb-
ben.

Om nog maar eens aan te tonen dat het minus-
cule virus overal ter wereld rondtrekt, vertelde 
Nina Dutoît vanuit Stilbaai in Zuid-Afrika, waar zij 
nu met Herman woont, dat zij al een tijd als vrij-
willigster meewerkt aan een project van de over-
heid, waarbij mensen met psychische problemen 
vanwege Covid 19 worden opgevangen en bege-
leid. Laten wij dus niet vergeten over de grenzen 
te denken als wij bidden of meeleven met allen 
die gebukt gaan onder de maatregelen die in elk 
land een beetje anders zijn om deze moeilijke 
strijd met het virus aan te gaan. 

Ik gaf aan dat ik als thema voor deze maand Ver-
trouwen heb gekozen en dan denk ik vooral aan 
het vertrouwen dat we vanuit ons geloof mogen 
hebben, want lezen wij niet elke keer weer dat 
God ons zal dragen in de palm van zijn hand, om-
dat hij nooit loslaat het werk dat Hij aan ons be-
gon. En ook al verliezen wij wel eens het vertrou-
wen in God, God zal zijn vertrouwen in ons nooit 
verliezen. Het ga u goed, zo goed als mogelijk is.

Marijke Schaefer

Louise Christina
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Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogàny

Groot geloof (Mattheüs15, 21 – 28 ) 
Het is meer dan 2000 jaar 
geleden toen in Libanon, 
tussen Tyrus een Sidon, 
een moeder, die zich zorgen 
maakt om haar zieke doch-
ter, hulp vroeg aan degene 
die gekomen is om te zoe-
ken en te redden wat ver-
loren is. Het antwoord van 
Jezus was verbazend: Nee!                                                                          
De Zoon van David heeft 
geen medelijden met de 

vrouw en wil niet helpen omdat hij alleen en uit-
sluitend gezonden was naar de verloren schapen 
van het volk van Israël.

De woorden van Jezus die hij in het grensge-
bied van Israël en Libanon sprak, schokken ook 
in 2020: eerst mijn eigen volk zegt hij, hoewel 
hij ons leerde dat we onze naasten lief moeten 
hebben en de liefde geen grenzen mag kennen. 
Het is tussen Tyrus en Sidon niet de eerste keer 
dat de Meester op een exclusieve manier denkt. 
Toen hij de discipelen uitzond, aarzelde hij niet 
om duidelijke aanwijzingen aan hen te geven: 
“Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek 
geen Samaritanenstad. Ga liever op zoek naar de 
verloren schapen van het volk van Israël” (Mt. 10, 
5).
Het bleek een verloren zaak te zijn toen Jezus 
een stapje verder ging en aan de vrouw vertelde: 
“dat het niet goed is om de kinderen hun brood 
af te nemen en het aan de honden te voeren” (Mt 
15, 26). Het antwoord dat Jezus mocht horen: het 
klopt wat u zegt Heer, maar de honden eten toch 
de kruimels op die van de tafel van hun baas val-
len – geeft een andere wending aan het verhaal. 
Jezus kan de vrouw niet meer tegenspreken.
Deze vrouw moest daar tussen Tyrus en Sidon 
leren dat er kinderen en honden bestaan en dat 
zij bij de tweede groep hoort, maar toch kreeg 
ze wat zij zo graag wilde! Haar dochter werd ge-
nezen en bovendien mocht zij horen dat ze een 
groot geloof heeft. Wat een compliment! 
Een groot geloof, wat betekent dat in onze da-
gen? Hoe krijg ik en wanneer heb ik een groot 

geloof? Moet ik elke zondag naar de kerk komen 
om een groot geloof te hebben? Moet ik mij 
hardnekkig vasthouden aan de wetten en dog-
ma’s om een groot geloof te hebben? Moet ik 
misschien belijdenis doen om een groot geloof 
te hebben? Of moet ik gewoon mijn naasten en 
God liefhebben om een groot geloof te hebben? 
Wat is de definitie van een groot geloof? Volgens 
een Nederlandse predikant is groot geloof geen 
kwestie van verstandelijkheid, van gestudeerde 
theologie, van veel lezen of veel leren, maar van 
diepe en diep doorleefde emotie. Het begint met 
een weigering. De weigering om je neer te leg-
gen bij het kwaad dat zich manifesteert en breed 
maakt. Geloof heeft niets van berusting of van 
nederigheid, maar van opstand en verzet. Geloof 
is de wil om zelfs God te overtuigen, als hij ons 
tegenwerkt. (Bert Altena)
Hebt u ooit het gevoel gehad dat God u tegen-
werkt? U deed of doet alles wat u moet doen en 
van u verwacht wordt en u hebt alleen tegenwind 
en zaken die u niet kunt begrijpen, zijn uw dage-
lijkse kost. Heeft u ooit God willen overtuigen dat 
Hij geen gelijk heeft? Het lijkt misschien een on-
mogelijke missie, maar dat is wat de vrouw van 
ons verhaal doet. Ze probeert Jezus te overtui-
gen dat er veel meer is dan Zijn eigen volk. Dat 
er ook buiten Israël mensen en geen honden wo-
nen en dat er ook buiten Israël mensen leven die 
ziek kunnen zijn en genezen willen worden. Dat 
er ook buiten Israël moeders zijn die zich zorgen 
maken om hun dochters en zonen. 
Jezus en zijn discipelen krijgen een les van een 
vreemde vrouw met een vreemde cultuur, aan 
de oever van de Middellandse zee. En wat ze le-
ren is, dat er ook buiten Israël geloof bestaat en 
mensen zijn die kennis willen maken met God. 
In Matheus 28 zendt Jezus zijn discipelen niet 
meer alleen naar “de verloren schapen van het 
volk van Israël“. Hij vraagt hen uitdrukkelijk om 
“alle volken” te gaan bezoeken en tot zijn leerlin-
gen te maken door hen te dopen. Sindsdien laat 
de Zoon van God het licht van zijn gelaat niet al-
leen over Israëlieten maar ook over ons schijnen. 
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Waar en Wat in onze stad
Om te beginnen, dank ik de volhouders die Gent af-
gezocht hebben naar de plaats van de plaquette die 
ik als zomeropdracht gekozen had. Het is inderdaad 
zoeken geblazen en er zijn twee doortastende dames 
die ik mag feliciteren: Tineke Rambaut, die me de lo-
catie precies kon door geven en Louise Hanappe, die 
zelfs een foto als bewijs doorstuurde met, zoals we 
van haar gewend zijn een zeer gedetailleerde uitleg 
over deze gevelgedenksteen en over de Boerenkrijg.
“De plaquette staat tegen een restant muur van de 
vroegere (Romaanse) brouwerijen de St. Baafsabdij. 
De boerenkrijg was een opstand tegen het Franse 
gezag dat allerlei rechten en gewoontes afschafte. 
De directe aanleiding was het instellen van een alge-
mene dienstplicht. Dit leidde tot hevige schermutse-
lingen over grote delen van Vlaanderen, met Berlare 
als centrum. De Fransen voerde een strenge repres-
sie uit, fusillades, aanhoudingen en deportaties met 
duizenden doden. Over de terechtgestelden in Gent 
is er niets gevonden. De boerenkrijgers hadden als 
strijdkreet Outer en Heerd, wat staat voor altaar en gezin.” Waarom deze plaquette 200 jaar na de 
opstand juist daar aan die muur werd geplaatst, is jammergenoeg niet duidelijk. Hebben daar tegen 
die muur de fusillades plaats gevonden? Louter giswerk. Zou iemand onder u dit weten dan verneem 
ik dat graag.

En dan nu toch weer een nieuwe opdracht, geïnspireerd op de restauratie van dat geweldige kunst-
werk in Gent, waar heel 2020 aan gewijd zou worden, ware het niet…
Deze keer is het ook niet nodig te vragen om welk monument het gaat. Maar dat is natuurlijk mijn 
vraag ook niet. Ik zou graag willen weten wanneer en ter gelegenheid waarvan dit grootse monument 
precies werd ingehuldigd en door wie, de kleding van de vele omstaanders zijn vast al een hint. Als 
tweede bijkomende vraag zou ik willen weten wie de 2 kunstenaars zijn die dit monument hebben 
gerealiseerd en wie de opdrachtgever hiervoor was. En alle andere weetjes zijn natuurlijk ook wel-
kom. De uitslag zal ik met jullie delen in het oktobernummer van dit blad. Ik kijk al uit naar jullie 
reacties en wens jullie veel plezier met jullie zoektocht.

Marijke Schaefer

Broeders en zusters,
Sinds 15 maart 2020 ontving u elke zaterdagavond een link naar de zondagdiensten. Het waren 
nare tijden, maar we konden allen online samen zijn.
God zij dank mochten wij op 5 juli 2020 de kerkdeuren opnieuw openen en sommigen van u daar 
weer welkom heten. Ook bleven we de linken naar live streaming of onlinediensten doorsturen. 
In zijn vergadering van 19 augustus jl. heeft de kerkenraad besloten om vanaf 23 augustus de 
diensten op te nemen en alleen naar diegenen te sturen die er expliciet naar vragen. 
Uw eventuele aanvraag ontvangen we graag op het volgende e-mailadres: 
tihamer.buzogany@telenet.be 

Mede namens de kerkenraad
Ds. Tihamér Buzogàny
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Activiteitenkalender
Donderdag 03 september 19:30 AV vzw De Vlaamse Olijfberg (Brabantdamkerk)
Zondag 06 september 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
     Begin Scheppingsperiode
Maandag 07 september  IKB-vergadering
Woensdag 09 september 19:00  Kerkenraadsvergadering in de kerk
Zondag 13 september 10:00 Televisiedienst Gent-Rabot
Zaterdag 19 september 11:00 Gentse Cultuurmarkt
Dinsdag 22 september 20:00 Start colleges Historische talen
Woensdag 30 september 20:00 Start Vormingscursus Een goed gesprek
Zondag 04 oktober  Startzondag ANDERS
     Uitgestelde verkiezingen bestuursraad
Zat.-zondag 10-18 oktober  Tentoonstelling Stilte – Creatief – Verbindend
Zondag 11 oktober  Oefenpreek Francis Van De Walle

Allerlei

Een doordenkertje
Veel antwoorden heb ik niet gekregen, of het was te gemakkelijk of onze ken-
nis van het eerste middelbaar zit zover onder het stof, dat we de kenmerken 
van een kubus niet meer paraat hebben. Nee, het zijn geen 20 blokjes die 
mankeren, dan zouden  we een balk hebben en  geen kubus, daarvoor moet er 
nog een hele rij op. Dus het juiste antwoord is 20+25= 45. Weer een pluim voor 
Louise die er in 2 stappen geraakt is en al die anderen, eerlijk?
Als ik er weer eens eentje vind dan geef ik hem door om onze hersenen op 
donkere dagen wat te kietelen.

Marijke Schaefer
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Dienstenrooster

Gepland familiebezoek van de dominee in september
In het Dienstenrooster hieronder ziet u bij 13 en 20 september twee verschillende namen staan 
bij de voorganger van dienst. Dat komt omdat onze predikant, ds. Tihamér Buzogàny, nog niet 
weet of hij in september op familiebezoek in Roemenië zal kunnen gaan. We wachten dus nog 
even af.

Zondag, 6 september                      Heilig Avondmaal met inachtneming van Coronavoorschriften
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Janny Geluk / Rita Martens
 

Zondag, 13 september                                                                                                                                       
Voorganger   Dhr. Jo Jan Vandenheede of ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Julie en Willam Vanderbauwhede 
 

Zondag, 20 september                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Edwin Delen of ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Protestantse Solidaritreit
Organist(e) 
Koffiedienst   Micheline Morel / Francis Van De Walle
 

Zondag, 27 september                                                                                                                                       
Voorganger   Dhr. Andries Boekhout
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst 
 

Zondag, 4 oktober                                         Verkiezingen Bestuursraad en Startzondag ANDERS 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet
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Bijbelleesrooster

 SEPTEMBER

zondag  06 september Matteüs 18:10-20 Zoeken en redden
maandag 07 september Matteüs 18:21-35 Vergeef van harte, niet uit berekening
dinsdag  08 september Matteüs 19:1-9  Trouw
woensdag 09 september Matteüs 19:10-15 Kinderlijk eenvoudig?
donderdag 10 september Matteüs 19:16-22 Wil jij volmaakt zijn?
vrijdag  11 september Matteüs 19:23-30 Durf rijk te worden
zaterdag 12 september Exodus 31:1-18  Creativiteit
zondag  13 september Exodus 32:1-14  Gaan voor goud ...
maandag 14 september Exodus 32:15-35  Vernietigend
dinsdag  15 september Exodus 33:1-11  De HEER trekt zich terug
woensdag 16 september Exodus 33:12-23  God laat zich zien
donderdag 17 september Exodus 34:1-18  Kopie
vrijdag  18 september Exodus 34:19-35  Verbondsregels
zaterdag 19 september Psalm 145  Loflied
zondag  20 september Daniël 1:1-21  Gezond gedrag
maandag 21 september Daniël 2:1-12  Wie helpt de koning uit de droom?
dinsdag  22 september Daniël 2:13-23  Droom-oplossing
woensdag 23 september Daniël 2:24-35  Tekst …
donderdag 24 september Daniël 2:36-49  … en uitleg
vrijdag  25 september Daniël 3:1-12  Uitkomen voor je geloof
zaterdag 26 september Daniël 3:13-23  Laaiende woede
zondag  27 september Daniël 3:24-30  Wie gaat voor jou door het vuur?
maandag 28 september Daniël 3:31-4:14  Droomleven …
dinsdag  29 september Daniël 4:15-24  … wordt nachtmerrie
woensdag 30 september Daniël 4:25-34  Bij de beesten af
 

 OKTOBER

donderdag 01 oktober Daniël 5:1-12  Een teken aan de wand
vrijdag  02 oktober Daniël 5:13-6:1  Afgeschreven
zaterdag 03 oktober Daniël 6:2-10  Machtsmisbruik
zondag  04 oktober Daniël 6:11-18  Voor de leeuwen gegooid

Coverfoto: Minke Feenstra


