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Van de kerkenraad

Wanneer u deze Kerkbrief in handen krijgt, is onze predikant hopelijk 
veilig terug van zijn familiebezoek in Roemenië. Rekening houdend met 
de geldende quarantainemaatregelen, die hij in acht moet nemen, is 
het onwaarschijnlijk dat hij aan de Startzondag ANDERS van 4 oktober 
zal kunnen deelnemen. 

Onze gemeente kreeg de afgelopen periode opnieuw harde klappen te 
verduren met het heengaan van Lorraine Liagre-Calliauw en van Mini 
Tuender. Opnieuw twee trouwe kerkleden die we zullen missen. Ons hart gaat uit naar de familie, die 
we de nabijheid van onze Heer toebidden.

De kerkenraad is verheugd u te melden dat Mieke Felix als belangstellend lid van de gemeente 
Gent-Brabantdam, na de betreffende opleiding, op 4 september jl. van het districtsbestuur Oost- en 
West-Vlaanderen preekbevoegdheid gekregen heeft. 
Francis Van de Walle, die net zoals Daniël Van Steenkiste, als belijdend lid van onze gemeente na 
een vorige opleiding al preekbevoegdheid had, heeft deze opleiding een tweede keer uit interesse 
gevolgd en zal in dit kader op 11 oktober a.s. een uitgestelde oefendienst houden. Uw aanwezigheid 
tijdens deze dienst zal zeer op prijs gesteld worden aangezien het de bedoeling is om aan Francis 
zoveel mogelijk feedback te geven.  

In deze Kerkbrief is een oproep voor giften naar aanleiding van de explosie in Beiroet opgenomen. 
De World Communion of Reformed Churches (WCRC) waarvan onze VPKB lid is, vraagt om niet alleen 
te bidden voor de mensen van Beiroet die door de ontploffing getroffen zijn, maar ook financieel te 
steunen. De WCRC heeft rechtstreeks contact met de lokale kerken en de bevolking waardoor onze 
steun ook rechtstreeks bij de slachtoffers terechtkomt. 
De gemeente Gent-Brabantdam heeft ondertussen het gecollecteerde geld overgemaakt aan Protes-
tantse Solidariteit, die coördinerend werkt, maar extra-steun is altijd welkom. Gezien de uitzonderlij-
ke situatie heeft de Synodale Raad zich er immers toe verbonden om het bedrag dat door uw giften 
(collecten van kerkgemeenten én individuele giften) vóór 31 december 2020 wordt opgehaald, te 
verdubbelen. 

Waarom niet iets positiefs maken van COVID-19? Verder in deze Kerkbrief leest u enkele originele 
initiatieven in het kader van de Tentoonstelling Stilte – Creatief – Verbindend (10-18 oktober 2020) in 
onze kerk op instignatie van Miguel Stass!

Tot slot een woordje van dank aan alle redacteurs van de Kerkbrief, die een vaste rubriek verzorgen 
of sporadisch meewerken. U moet er telkens weer de nodige tijd voor nemen, maar we appreciëren 
uw betrokkenheid zeer, want dank zij u hebben we elke maand een goed gevulde en hopelijk interes-
sante Kerkbrief voor onze lezers!

Bea Baetens
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Sluitingsdatum komende 
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het novembernummer
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Van de bestuursraad
Basistarief voor het huren van 
het kerkgebouw voor culturele 
activiteiten, uitvaartdiensten en 
huwelijksdiensten

Voor het huren van het VPKB kerkgebouw Gent-
Centrum, hoek Brabantdam / Sint-Kristoffelstraat, 
geldt het volgende basistarief: 250 euro per dagdeel 
(respectievelijk voormiddag, namiddag of avond).

Voor een uitvaartdienst of huwelijksdienst geldt als 
basistarief eveneens 250 euro.

Voor concrete vragen, legt u best contact met de 
voorzitter of schatbewaarder van de bestuursraad, 
respectievelijk
Francis Van De Walle (fjvdwalle@gmail.com) of 
Anton G. Renting (a.g.renting@gmail.com)
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Terugblik

Gefeliciteerd
Zoals gemeld in onze vorige Kerkbrief mocht ds. 
Marc Loos op 30 augustus jl. zijn jubileum vieren 
van 30 jaar predikant in Gent-Rabot. 
Namens Gent-Brabantdam bezorgde Aletta Ram-
baut ds. Loos en uiteraard ook zijn echtgenote 
Saskia een bloemetje en een kaartje met felici-
taties.

Proficiat
Op 4 september waren we met een paar gemeenteleden te gast 
op wel een heel speciaal gebeuren: het openbare examen voor 
de bachelorproef van onze eigen organiste Arina Tsytlianok aan 
het Gentse Conservatorium. Het afgelopen jaar kreeg ze les van 
Paul De Maeyer. 
Het eerste deel van de proef speelde zich af op het majestatische 
Forrest orgel (1873) van de Sint-Stephanuskerk. Indrukwekkend 
en virtuoos speelde ze Cathédrales en Naïades van Louis Vierne 
en Transports de Joie devant la Gloire du Christ que est la sien-
ne uit l’Ascension van Olivier Messiaen. Zo hoorden we Arina nog 
nooit spelen. Maar het Forrest orgel leent zich uiteraard echt voor 
dit soort muziek. 
Op het Flentrop in het koor van de Sint-Niklaaskerk bracht ze mu-
ziek van Johann Sebastian Bach (Prelude en Fuga BWV 547), Jan 
Pieterszoon Sweelinck (Erbarm mich mein O Herre Gott) en Hugo 
Distler ten gehore. 
Na afloop was de jury unaniem positief: dit was geen examen maar had de kwaliteit van een echt 
recital. Een mooier compliment kan je natuurlijk niet krijgen! 

Ondertussen is ze welverdiend op vakantie vertrokken naar haar thuisland en we hopen ze binnen-
kort behouden en wel in Gent terug te kunnen zien.

Aletta Rambaut
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Terugblik

Kerkbrief digitaal

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

Interkerkelijk beraad (IKB) verwelkomt 
Bisschop van Gent Lode Van Hecke

Op maandagavond 7 september kon eindelijk de en-
kele malen uitgestelde kennismaking met onze nieu-
we Bisschop Lode Van Hecke (tweede van links op de 
foto), voordien ingetreden als monnik en de laatste 
jaren in de functie van abt in het klooster van Orval. 
Hij volgde in het begin van dit jaar zijn voorganger 
Luc van Looy op, die ondertussen in de schaduw van 
de basiliek van Scherpenheuvel van zijn welverdiend 
pensioen mag genieten. Maar hem kennende zal hij 
daar ook weer ten dienste van de Kerk zijn weg vin-
den.
Naast het afhandelen van de gebruikelijke agenda-
punten van onze vergadering, die dit keer doorging in 
het mooie complex van de Orthodoxe Gemeenschap 

aan de Sophie  van Akenstraat en waarvan wij de prachtige renovatiewerken mochten aanschouwen, 
stond vooral de kennismaking met bisschop Lode Van Hecke als prioritair punt op de agenda.
Het werd een warme en hoopvolle ontmoeting voor alle aanwezigen die avond en dus ook  voor de 
oecumenen in het Gentse en wie weet in de toekomst ook verder buiten onze stad in Oost-Vlaande-
ren. In het IKB zijn wij al langer op zoek naar een nieuw elan, dat door het wegvallen van de betreur-
de inspirator van het eerste uur Deken Dirk De Backer en een tekort aan manschappen een beetje 
wegdeemsterde, terwijl er juist in de de huidige tijd  vanuit vele richtingen gezocht wordt naar meer 
samenwerking en er ook zoveel te doen valt.
Zo konden we die avond met een hart vol hoop ieder naar huis terugkeren, maar niet voordat onze 
gastheer Dominique Verbeke in zijn heiligdom het avondgebed van die dag had uitgesproken. Een 
mooi moment van verbondenheid.

Marijke Schaefer
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Terugblik

 
       Aan: 
       Alle gemeenten, leden en sympathisanten 
      van de VPKB 
       -------------------------------------------------------------- 
 
SHF/bsb 2020/074 
Brussel, 8 september 2020. 
 

Betreft: Oproep tot steun voor Beiroet 
 
Waarde zusters en broeders, 
 
Op 4 augustus werd de Libanese hoofdstad Beiroet opgeschrikt door een allesverwoestende explo-
sie. De ramp kostte het leven aan 200 mensen. 300.000 mensen staan op straat. De ramp is een 
zoveelste klap voor de Libanezen. De explosie, veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat dat in 
een havenloods was opgeslagen, richtte een ravage aan. In Libanon veranderde een vredige dag in 
een fractie van een seconde in een complete nachtmerrie. 
 
De situatie in Libanon was al allesbehalve rooskleurig en met de opkomst van Covid-19 kampten 
de ziekenhuizen al met grote problemen. En plots werden ze ook nog geconfronteerd met duizen-
den gewonden. Het land gaat ook door een economische crisis. Libanon importeert het merendeel 
van haar voedselbevoorrading en die bevond zich in de verwoeste haven en veroorzaakte een groot 
voedseltekort. 
 
“We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen ge-
bracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We 
worden geveld, maar gaan niet te gronde.” (II Korinthe 4, 8- 10)
Dit toepasselijk Bijbelvers is gekozen door de vertegenwoordigers van de Kerken in Beiroet die getrof-
fen werden door de ramp in Beiroet plaats vond begin augustus.  
Huizen en kerkgebouwen werden beschadigd, ramen en deuren werden weggeblazen. Vele Libane-
zen konden niet in hun huizen slapen en vonden hun huizen terug in puin. 
 
Deze ramp laat niemand onberoerd. Samen met internationale organisaties kunnen we als Protes-
tantse Kerk een bescheiden maar betekenisvolle bijdrage doen boven op de noodhulp van interna-
tionale organisaties. De World Communion of Reformed Churches (WCRC) roept al haar lidkerken – 
waaronder de VPKB – op om te bidden voor de mensen van Beiroet die door de ontploffing getroffen 
zijn.  

./...
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Terugblik
Zij heeft direct contact met de lokale kerken en de bevol-
king waardoor onze steun ook rechtstreeks bij de slachtof-
fers terecht komt en niet in de handen terecht komt van de 
corrupte overheid, die in gebreke is gebleven en medever-
antwoordelijkheid draagt voor deze ramp. 
 
U kunt als gemeente steunen met een speciale collecte en 
een berichtgeving aan alle leden, aangezien velen momen-
teel vanwege de coronamaatregelen niet in de mogelijk-
heid zijn om de diensten bij te wonen.  

Gelieve uw steun over te maken op BELFIUS-rekening van  
Protestantse Solidariteit BE37 0680 6690 1028 met de mededeling: "Beirut Hope". 
 
Gezien de uitzonderlijke situatie heeft de Synodale Raad zich ertoe verbonden om het bedrag dat 
door uw giften (collecten van kerkgemeenten en individuele giften) vóór 31 december 2020 wordt 
opgehaald, te verdubbelen. 
Aangezien Protestantse Solidariteit ermee heeft ingestemd deze actie te beheren, zal er voor indivi-
duele giften een fiscaal attest worden uitgereikt. 
 
Dank alvast voor uw medeleven en steun. 
 
ds. Steven H. Fuite, 
Voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België. 

Bezoek uit Duitsland
Ds. Hartmut Lotz van de Profilstelle Mission und Ökumene im Evangelischen Dekanat Ingelheim-Op-
penheim was met een groep van 20 personen op reis in België en bezocht op zondag 20 september jl. 
onze gemeente om o.a. aan de dienst deel te nemen. 
Zowel gastpredikant ds. Edwin Delen als ouderling van dienst Marijke Schaefer verwelkomden hen 
in het Duits. 
Ds. Lotz bedacht onze gemeente met een cadeautje (bewerkte houten blok met lichtend kruis). 
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In memoriam

In memoriam Laurette Liagre-Calliauw
26.09.1929 – 02.09.2020

Niks is zo moeilijk als het schrijven van een goed le-
vensverhaal. Wat heeft Lorraine voor ons betekend?

Lorraine werd geboren als Laurette Calliauw in Bor-
gerhout op 26 april 1929.
Toen ze 3,5 jaar was leerde ze Pierre kennen met va-
kantie aan zee in Heist. Pierre was toen 7 jaar. Ze wer-
den bevriend, later verliefd en trouwden met elkaar. 
Ze kregen drie kinderen: Christine, Rudy en Guy.

Pas in 1995 kwamen ze naar onze Brabantdamkerk te 
Gent. Dit was voor Lorraine een verademing.
Bij de damesgroep Rondom Sarah was ze een graag 
geziene persoon.
Ik leerde daar Lorraine kennen als een sterke wijze 
vrouw. Ze had een ruime kijk op de maatschappij en 
kon over talrijke onderwerpen meepraten.
Bij de vele uitstapjes, culturele bezoekjes, etentjes 
was Lorraine graag van de partij. Bij het jaarlijks eten-
tje toverde ze telkens een heerlijke soep.
Op het einde van het werkjaar gingen we met de da-
mes naar zee.
Pierre en Lorraine ontvingen de groep van Rondom 
Sarah in Oostduinkerke en dit werd vele jaren een 
aangename dag. Ook Pierre genoot als gastheer.
Nu is het anders, een lege plek, een groot gemis, een 
fijne herinnering is al wat er nog is.
Lorraine overleed op 2 september 2020.

Tijdens de afscheidsdienst in onze kerk getuigden de 
kinderen over hun sterke moeder. Ik las het gedicht 
voor Moeder zijn.
De tekst uit de bijbel Spreuken 31 was heel toepas-
selijk. “Loflied op de sterke vrouw. Ze spreekt wijze 
woorden, wat ze zegt zijn liefdevolle lessen. Er zijn 
veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.”

We zijn dankbaar voor de jarenlange vriendschap en 
dragen je mee, Lorraine, in ons hart en in gedachten. 
We wensen Pierre en de familie veel moed om verder 
te gaan.

Rita Martens

Moeder zijn

Moeder zijn is een stukje 
van de schepping ontvangen 
als antwoord 
op een diep verlangen, 
is een parel uit Gods hand 
met zorg omringen, 
en ook genieten van heel gewone dingen.

Moeder zijn is liefhebben 
geloven in het leven 
alle dagen, 
en eerlijk antwoord geven 
op vele vragen.

Moeder zijn is eerbiedigen, niet kwetsen, 
veel zien en zwijgen 
en nog meer vergeven.

Moeder zijn is leren loslaten 
ruimte scheppen 
opdat je kind groeien mag 
tot wie het worden moet 
met open, blije lach.

Moeder zijn, is kijken naar de verte 
en toekomst bouwen, 
is jong heimwee bergen 
met groot vertrouwen.

Moeder zijn is door een onzichtbare navelstreng
door alles heen 
met je kind verbonden blijven 
een leven lang 
ondanks pijn en stil geween.

Moeder zijn is met heel je streven 
kinderen toevertrouwen aan het leven, 
aan henzelf 
en aan God, die alles heeft gegeven.

Moeder zijn is een stukje van de schepping 
weer bij de Schepper brengen, 
een parel, uit Gods hand gevallen, 
weer in zijn handen leggen. 

Anoniem. Bewerkt door Luc Hermans
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In memoriam
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In memoriam
In memoriam 
Mini lutke Schipholt-Tuender
11.02.1937  -  05.09.2020

Mini is niet meer in ons midden, niet meer te midden van haar actieve 
leven hier in Gent.
Met haar man Jan lutke Schipholt en twee jonge kinderen kwamen zij 
in 1972 onze kerk binnengewandeld om kennis te maken en om zich 
thuis te voelen. 

Jan en Mini leerden elkaar kennen op de H.B.S. in Enschede en na hun 
verdere studies trouwden ze er en sloegen hun vleugels uit richting Zui-
den. Roubaix werd hun startpunt als jong getrouwd stel. Met de komst 
van Yan-Michel en twee jaar later Anne-France was het gezin compleet. 
Mini leefde voor haar gezin, maar daarnaast was zij heel sociaal en we 
konden altijd beroep op haar doen. In de eerste jaren was zij jarenlang 
verbonden aan het werk rond de kinderkerk en daarnaast bracht zij 
ontelbare bezoeken aan zieken en ouderen. Zij hielp de kerkbrief ver-
sturen en als kerkenraadslid en bestuurslid nam zij haar verantwoorde-
lijkheid in verschillende beroepingscommissies en andere ambten. Met 
haar goede contacten met het Gustav-Adolf-Werk Frauenhilfe heeft 
zij ruimhartig de Gaspard en vele andere projecten mogelijk gemaakt. 
Haar sterkte was haar eigenschap om contacten met mensen van aller-
lei slag te onderhouden en te koesteren, contacten  die over de kleine 
muurtjes van de verschillen heen reikten. Zij hield niet van onvrede, had 
een verzoenend karakter en wilde alles graag in orde hebben. In haar 
gezin,  in haar vriendenkring en in de kerk. Dat valt niet mee natuurlijk 
en daar leed zij dan onder, maar gaf nooit op. Ik vergeet zowaar wat 
voor inspirerende kracht zij was voor Rondom Sarah, dat begon als een 
vrouwengroep over de grenzen van onze eigen kerkgemeenschap heen 
en waar ook Loraine zich zo voor heeft ingezet. En zo komen we bij de 
dansgroep, die haar tot op het laatste bleven steunen.

Het heel plotselinge overlijden van Jan in 2007, toen zij op een paradij-
selijke vakantie waren in Thailand, was het begin van een groot verdriet 
en gemis. Maar het hele grote verdriet kwam er twee jaar geleden, 
toen haar zoon  Yan Michel onoverwacht overleed. Dit verdriet bleef zij 
met zich meedragen en de last werd door de tijd steeds zwaarder. Ge-
zondheidsperikelen begonnen  haar parten te spelen, zij die nooit ziek 
was geweest in haar toen al lange leven. De beperkingen van de laatste 
maanden en het wegvallen van haar sociale contacten, vanwege alle 
Covidregels hebben haar vitaliteit ondermijnt. Haar dochter Anne-Fran-
ce probeerde haar zo goed mogelijk te begeleiden, maar haar drang 
naar zelfstandigheid was groot. Zo is zij heen gegaan en verlost van haar 
zware lasten die zij alleen niet meer kon dragen. Zij heeft rust gevonden 
aan de overkant in het licht van de liefde van haar Heer.

Marijke Schaefer

De mensen van voorbij

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen
daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Hanna Lam

Ingezonden door Janny Geluk
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Vooruitblik
Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies

Een nieuw academiejaar met 
vernieuwde vorm en inhoud 
Vanaf dit jaar zijn de lessen zowel digitaal als ter plaatse te volgen
- Engelstalige cursussen
- Een uitgebreid aanbod e-learning
- Een interdisciplinaire (open) mastermodule
- Gastcolleges en lezingen

Overzicht Engelstalige cursussen gedurende de 1ste semester op maandag
Programma
14:30 – 16:00      Colonialism and Theology  -  Prof. Jack McDonald
16:30 – 18:00      Introduction to Religious Studies - Prof. Johan Temmerman
18:30 – 20:00      Human Rights and Religious Minorities - Prof. Elizabeta Kitanovic

Interdisciplinaire (open) mastermodule Apocalyptiek & Radicalisme
Dit academiejaar onderzoeken we met de studenten in de masteropleiding de prangende actuele 
kwesties. Covid-19, Black Lives Matter, de ecologische uitdagingen en zoveel meer, persen het mo-
derne wereldbeeld in een apocalyptisch keurslijf. Een grondige analyse van de antieke en middel-
eeuwse apocalyptiek geeft ons inzicht in de huidige culturele ontwikkelingen.

Lezingen en gastcolleges

Woensdag 7 oktober
Dr. Daniël De Waele (Bijbelwetenschapper)
Inleiding op de Openbaring van Johannes en het apocriefe geschrift IV Ezra
 
Donderdag 19 november 
Dr. Dick Würsten (Theoloog) 
De Reformatie als eindtijdgebeuren
 
Woensdag 25 november 
Prof. Jan Van Reeth (Islamoloog)
Apocalyptiek in Koran en islamitische theologie 
  
Donderdag 26 november 
Prof. Jack McDonald (Systematic Theologian)
Apocalypticism during the Enlightenment

Woensdag 2 december
Ds. Trees van Montfoort (Theoloog) 
Theologie en ecologische uitdagingen
 
Woensdag 9 december
Prof. Eibert Tigchelaar (KUL- Bijbelwetenschapper) 
Apocalyptiek in de Dode Zee Rollen

De lezingen zijn gratis toegankelijk en 
ook online te volgen. Wie digitaal aan-
wezig wil zijn heeft een zoom-applicatie 
nodig en geeft zijn e-mailadres uiterlijk 
30 minuten voor aanvang op bij het 
decanaat: 
johan.temmerman@protestafac.ac.be
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Vooruitblik

Herfsttentoonstelling 
MASKERADE C19 
10-18 oktober 2020

Locatie: Brabantdamkerk

Verstilling – Creatief – Verbindend
Protestantse Brabantdamkerk (Hoek St Kristoffelstraat)
zaterdag 10 –  zondag 18 oktober 2020 van 14 tot 18 uur

Hoe hoop mensen kan verbinden, ook tijdens een crisis die ons overviel. Stil worden 
om het onbekende, onwennig om mondkapjes te dragen.
Maar samen verder kijken dan de eerste verwondering. Stilte opnieuw ontdekken 
in onze stad, in onze gemeente, in ons huis en gezin, in ons hart. Creatief zoeken om 
veiligheid te creëren voor onszelf en wie we ontmoeten. Creatief-zijn in de eenvoud 
van een mondkapje. Zelf aan de slag of zoeken via buren, vrienden, internet… om te 
beseffen dat we niet alleen zijn. Er is een verbondenheid. We dragen ze niet alleen, 
ontdekken het mooie bij de andere. We staan stil in de wijk om met onze buren een 
praatje te maken. Gewoon mens zijn tussen de mensen, het mag weer.

Deze verstilling willen we in verbondenheid met de buren, onze gemeente, onze 
vrienden… creatief invulling geven. Foto’s van niet-alledaagse mondkapjes laten ons 
wegdromen. Mijmeren over Covid19. Maar in deze herfst als de bladeren dwarrelen 
naar de aarde, nemen veelkleurige mondkapjes de plaats in, kleurrijk zoals de herfst 
is. Een herfsttentoonstelling waar we stil worden, kleur ontdekken, de schoonheid 
van de natuur in de stad een plaats geven…
*  U bent van harte uitgenodigd. Vrijdag 9 oktober 19:30 openen we de 
 tentoonstelling, verrassend in C19-stijl. Volgens de regels zijn de plaatsen  
 beperkt. Graag een berichtje.
*  Elke namiddag bent u welkom in de kerk van 14:00-18:00. Alles veilig  
 volgens de C19-regels. 
*  Zondag 11 oktober start om 14:30 aan de kerk een stadsvertelling 
 Lepra, pest en cholera in zorgend en weerbaar Gent (tot 16:30).
 Inschrijven verplicht. € 6,00 
*  Donderdag 15 oktober start om 14:30 aan de kerk een stadsvertelling 
 De 7 werken van Barmhartigheid in Gent (tot 16:30). Inschrijven 
 verplicht. € 6.00
*  Vrijdag 16 oktober nocturne van de tentoonstelling voor de buren, met 
 ontmoeting op het pleintje, volgens de C19-regels.
*  Zaterdag 17 oktober start om 14:30 aan de kerk een stadsvertelling 
 In de voetsporen van de Geuzen en het Protestantisme (tot 16:30).
 Inschrijven verplicht. € 6.00
*  Zondag 18 oktober om 16:00 sluiten we de tentoonstelling met   
 een verrassende finissage met gasten, muziek en poëzie. Volgens de  
 regels zijn de plaatsen beperkt. Graag een berichtje als u er bij wilt zijn. 

Organisatie: Buren van de Brabantdamkerk én Ons Gent, vroeger en nu.

Info:  - Facebook ‘Maskerade C19’
 - onsgent@gmail.com
 - 0487-270.163 (namiddag)

M.A.C Stas-Michiels, ofs
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Vooruitblik

Avondcontact 2020-2021 Een nieuw werkingsjaar treedt aan weliswaar in bizarre tijden. Ondanks de onze-
kerheid of we wel weten of het voordrachtseizoen effectief zal kunnen opstarten, 
willen we toch een positief perspectief geven. Waar hebben we dat nog gehoord: 
een perspectief geven! 

Wat één van de hoogtepunten in het Van Eyckjaar in Gent zou worden, werd 
abrupt afgesloten en ik heb het dan natuurlijk over de tentoonstelling Van Eyck. 
Een Optische Revolutie die al vanaf 13 maart de deuren definitief sloot. Maar in 
Gent is het Van Eyckjaar nog niet afgelopen en het werd zelfs met een half jaar 
verlengd tot eind juni 2021. Hierdoor kunnen vele activiteiten toch nog werden 
verdergezet en/of verplaatst. Om inhoudelijk een kader te creëren waarbinnen 
Van Eyck werkte, hebben we gekozen om ons Avondcontactseizoen te wijden aan 
deze wereldvermaarde schilder. Zowel iconografisch, historisch, floraal, revoluti-
onaire en visionaire uitdrukkingsvormen zal zijn oeuvre onder de loep genomen 
worden. En dat laatste mag u gerust letterlijk nemen. Ook de planten, bloemen 
en bomen op het Lam Gods én zelfs de glasramen afgebeeld in zijn oeuvre ko-
men aan bod. En natuurlijk mag de restauratiebehandeling van de 2de fase van 

het Lam Gods niet ontbreken. Specialisten 
op elk van deze domeinen zijn bereid ge-
vonden om elk binnen hun vakgebied een 
voordracht te geven. Het belooft een mooi, 
kleurrijk en hopelijk ook vernieuwend jaar 
te worden.

We zijn ook blij en dankbaar met de gebo-
den hulp van Mieke Felix bij het samenstel-
len van het programma van Avondcontact 
en van Cornelis van der Plas bij de eindre-
dactie van de teksten ten behoeve van het 
gedrukte programma. 

De eerste voordracht gaat door op 18 no-
vember. Prof. em. Luc Dequeker (1931)(KUL) 
is onze gast. Hij studeerde historische theo-
logie en Bijbelwetenschap in Leuven, Rome 
en Jeruzalem. Na zijn emeritaat in 1996 leg-
de hij zich toe op de problematiek van het 
Lam-Gods-retabel. Hij zal stilstaan bij een 
aantal historische en theologische proble-
men van het Lam Gods. 

U bent alvast van harte welkom om 19:30 in 
de kerk. 

Aletta Rambaut

Ik hoop dat je nooit hoeft te vluchten 

Ik hoop dat je nooit hoeft te vluchten,
voor regimes die misdadig zijn.
Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen,
van angst of van honger of pijn.
Ik hoop dat je nooit hoeft te kijken,
als je dochter brutaal wordt verkracht.
Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen,
omdat je slechts zei wat je dacht.
Ik hoop dat je nooit wordt getreiterd,
omdat je iets anders gelooft.
Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen,
als alles is weg geroofd.
Ik hoop dat je nooit hoeft te zien,
als je land voor je ogen verbrandt.
Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken,
om asiel in een veilig land.
Maar stel dat het ooit zou gebeuren,
dan hoop ik voor jou en voor mij
op een land dat ons zal omarmen,
en zegt: Kom maar hier, je bent vrij!

- Wilfried Gepts #Moria
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Voor de kids

Ingezonden door 
Martine De Jonge

De jarigen in oktober…
1 oktober:  Laurent De Hainaut
4 oktober:  Mieke Felix
4 oktober:  Frank Van De Walle
5 oktober:  Michiel Van Bree
6 oktober:  Jan Van Belle
8 oktober:  Danielle Van Damme
16 oktober:  Jasmien van Belle
19 oktober:  Paul Bruynooghe
22 oktober:  Daniël Van Belle
29 oktober:  Nico van Belle
30 oktober:  Catherina De Schipper
30 oktober:  John De Backer
6 november:  Pascal Dhont
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Met een boekje in een hoekje
Boekbespreking
Ds. Henk Fonteyn: Evangelisch Eindtijdgeloof en Heibel 
in het Heilige Land
In 2014 ging Ds. Henk Fonteyn als 60-jaar-jonge vrijwilliger voor de EAPPI vredeswerk verrichten op 
de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. EAPPI staat voor Ecumenical Accompaniment Pro-
gramme in Palestine and Israël, een programma van de Wereldraad van Kerken dat vrede tussen 
Palestijnen en Israëliërs nastreeft.

Waarom deed hij dat ? Daar gaat zijn boek nu precies over. 
In zijn jeugdjaren was hij lid van een evangelische jongerengroep waar de boeken van de Amerikaan-
se theoloog Hal Lindsey veelvuldig aan bod kwamen, met name zijn boek met de veelzeggende titel 
De planeet die aarde heette.
Ik herinner mij nog dat toen ik dit boek begin de jaren 1980 in de Brugse christelijke boekhandel 
zag, precies die titel mijn nieuwsgierigheid prikkelde en mij ertoe aanzette om dit boek te kopen. 
Ik herinner mij ook dat het lezen ervan mij meermaals de wenkbrauwen deed fronsen. Hal Lindsey 
voorspelde noch min noch meer dat er ons allen rond het jaar 2000 een verschrikkelijke oorlog stond 
te wachten. Ook het slagveld voor de eindstrijd wist hij met zekerheid te voorspellen: in het noorden 
van het huidige Israël, het vroegere Galilea, meer bepaald de Jizreëlvallei. Daar zou het allemaal 
gebeuren. Hal Lindsey wist zelfs te voorspellen welke landen in die catastrofale eindstrijd zouden 
verwikkeld geraken.

In 2012 konden we tijdens een Israëlreis georganiseerd door Ds. Arjan Knop (VPKB Kortrijk) deze his-
torische vlakte bezoeken en het nationaal park Tel Megiddo, ook genoemd Armageddon. 

Ds. Henk Fonteyn kreeg het gaandeweg steeds moeilijker met deze voorspellingen van Hal Lindsey, 
met name toen hij theologie ging studeren in Utrecht. Het leek hem maar al te simplistisch om tek-
sten van duizenden jaren oud zomaar 1 op 1 te betrekken op de recente geschiedenis, zoals de zes-
daagse oorlog van 1967. Tijdens zijn theologiestudie ging hij inzien dat Bijbelse profetie toch iets 
anders is dan waarzeggerij en toekomstvoorspelling.
Dit boek telt 7 hoofdstukken. Hoofdstuk 5 vind ik een sleutelhoofdstuk, want de titel ervan luidt: 
Exclusief of inclusief ? Hoe lezen we de Bijbel ?
En het antwoord van Ds. Henk Fonteyn op die essentiële vraag klinkt overduidelijk door in het vol-
gende hoofdstuk 6: Een Palestijnse contextuele preek. Daarin laat hij Ds. Naim Ateek uitvoerig aan het 
woord, een Anglicaanse pastor die actief is in de Gazastrook.
Het laatste hoofdstuk 7 beslaat bijna de helft van zijn boek. Het is een samenvatting van 6 maanden 
bloggen als waarnemer voor EAPPI. Die blogs werden eerde gepubliceerd op de website van www.
kerkinactie.nl.
Samenvattend kan ik dit boek aan iedereen aanraden die de hele situatie in het Midden-Oosten in 
een open geest en met de nodige nuan-
cering wil leren kennen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een wat 
uitgebreidere samenvatting, dan kunt u 
die op eenvoudige vraag aanvragen: 
fjdvdwalle@gmail.com - 0474 471 856 

Francis Van De Walle

Henk Fonteyn: Evangelisch Eindtijdgeloof en Heibel in 
het Heilige Land.  (103 blz.)
© 2018 Henk Fonteyn
Uitgeverij Boekscout – Soest – NL – www.boelscout.nl 
ISBN: 978-94-022-4356-7 
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom

wat wij vinden niet is
wat wij zoeken?

Rutger Kopland  (Enkele andere overwegingen)

Psalmen! Er gaat geen kerkdienst voorbij of er wordt wel een psalm gezongen. Dus ben ik begonnen met 
het aanleggen van een verzameling bewerkingen van teksten uit dat oude liedboek en ik heb al een klein 
bundeltje samengesteld waar ik af en toe uit wil putten. Maar mocht iemand van jullie ergens een mooie 
dichterlijke variatie op een psalm tegenkomen, stuur ze mij dan alsjeblieft door. Alvast mijn dank.
Het gedicht hieronder heet niet psalm, maar het is overduidelijk geïnspireerd door misschien wel de be-
roemdste van alle, psalm 23.
De auteur is Rutger Kopland (1934-2012) die in het dagelijkse leven Rudi van den Hoofdakker heette en 
hoogleraar psychiatrie was aan de universiteit van Groningen. Hij werd geboren in het Overijsselse dorp 
Goor, in een gereformeerd gezin. In 1986 zei hij op het geloof terug te kijken als op een ruïne met alle 
weemoed en alle ervaringen van dien, maar het gebouw was ingestort en onderdak bood het niet meer. 
Iets daarvan is al te merken in dit gedicht uit 1982. De grazige weiden zijn echt, een polderlandschap 
ergens in Nederland. En er staat een kruisbeeld. En dat is het, niet meer dan een momentopname – een 
polaroid-foto
Werkelijk? In een paar woorden is hiermee het misverstand rond Koplands gedichten samengevat. Het 
lijken niemendalletjes, anekdotische poëzie werd het ook wel genoemd. Maar doe even je ogen dicht – en 
kijk opnieuw. Er is meer aan de hand.

Psalm 23 (fragment)

De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Psalm 23 (fragment)
in een bewerking van Lloyd Haft

Door velden van woekering
ritselt zijn vrede;
de stroom die hij meeziet
spiegelt zijn rust.
Langs rotsen als waarheden
leest hij mijn hart aan elkaar:
ik hoor bij hem.

(2003)

Al die mooie beloften

De grazige weiden, de stille wateren,
ik heb ze gezocht en inderdaad

gevonden, ze waren nog mooier
dan mij was beloofd,

prachtig.

En in dit liefelijk landschap de zoon
van de maker, aan een boom genageld,

maar geen spoor van geweld
of verzet, alleen maar

vrede, rust.

Zijn lege ogen kijken het landschap in,
om zijn mond spelen eeuwige vragen,

waarom dan, wie ben je,
waar was je, e.d.

Zonder verwijt, hij moet hebben geweten
wat er zou gaan gebeuren.

Ik heb geen antwoord.
Uit: Dit Uitzicht (1982)

(…) om zijn mond spelen eeuwige vragen,
waarom toch, wie ben je, waar was je, e.d.

Maar boos, nee, boos lijkt hij niet
geweest, niemand is schuldig, niemand.

Uit de eerste versie (1978)

Ik bedoel dit: het geluk
moet ergens en ooit zijn

omdat wij dit ons 
herinneren en dit ons 

herinnert.

Rutger Kopland
(Wat is geluk?)

Mieke Felix
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Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdamgemeente

…in tijden van Corona…, geduld…, verlangen…, 
vertrouwen…

Wel en Wee, of lief en leed, het ligt soms dicht 
bij elkaar. Misschien weet u dat ik op de kraamaf-
deling werk in het ziekenhuis Jan Palfijn te Gent. 
Een afdeling met veel wel en lief gelukkig maar. 
Maar soms loopt het niet allemaal zoals gehoopt 
en zijn er toch al grote zorgen om het pasgebo-
ren leven. Het is dan fijn om de jonge ouders na-
bij te mogen zijn en hen te steunen en proberen 
hoop te bieden.

Het bizarre is dat de dwarsgang op dezelfde ver-
dieping de afdeling palliatieve zorg huisvest. Van 
tegenstelling gesproken, lief en leed… wel en 
wee… Maar wat een mooie afdeling is dat ook, 
met mogelijkheid tot echte nabijheid en zorg in 
de laatste levensfase. We mogen hopen dat Mini 
Schipholt zich ook goed omringd mocht voelen 
tot op het einde, in Ronse. Sterkte en troost ge-
wenst aan Anne-France en familie.

De familie Liagre beseft ook hoe dicht het bij el-
kaar ligt… Eerst is er de vreugde om een nieuw 

achterkleinkind voor Pierre en Lorraine, 
een meisje, Thea, kleindochtertje voor 
Rudy. Enkele weken later moet de familie 
afscheid nemen voor Oma Lorraine… We 
hopen dat Thea gezond mag opgroeien 
tot vreugde van jong en oud! En natuur-
lijk wensen wij Pierre, Rudy en de hele 
familie sterkte toe in deze moeilijke tijd, 
voor het eerst na al die jaren samen, zon-
der Oma Lorraine…

Isabelle Leyman was erg onder de indruk 
van het overlijden van deze twee dames 
van Rondom Sarah. Zoals zij aan Rita zei: 
“Alweer twee fijne mensen die ik niet 
meer zal zien op het Seniorenkerstfeest”. 
Ja, Lorraine en Mini laten ook bij de an-
dere gemeenteleden een grote leegte na.

Ook voor An Puttemans-Van der Haeghen was 
het de laatste maanden wel en wee. Amper 2 
maanden na de blijde geboorte van de kleine 
Odette werd An ernstig ziek en moest zij opge-
nomen worden in het ziekenhuis. Na een week 
intensieve zorgen en nog een week op de gewo-
ne afdeling kon An terug naar huis, waar zij nog 
veel moet rusten. Een operatie ligt nog in het 
vooruitzicht. We wensen je van harte een volle-
dig herstel toe, An, zodat je vlug weer volop van 
je kindjes kan genieten. Herwig en Bea Smetryns 
hebben hun vakantie dan ook gedeeltelijk door-
gebracht in het gezelschap van Ellie en Odette, 
leuk maar intensief was dat, vertrouwde Bea mij 
toe. Zij springen trouwens nu nog in als Papa 
Stijn moet werken.

Alice Valentin is verhuisd van de Brabantdam 
naar het WZC Vroonstalle (Evergemsesteenweg 
151) in Wondelgem. Zij was dankbaar voor de 
bloemen van de kerk. We wensen jou een goede 
tijd toe in Vroonstalle, Alice, in de hoop dat je je 
hier snel zal thuis voelen en fijne contacten mag 
opbouwen met de medebewoners.
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Pastoraat
Goede berichten waren er van Huguette Spatz 
en Anna Van der Vennet. Het blijft ook voor hen 
een rare tijd die een beetje te lang duurt… 

Ook met Etty en Wim Bruyneel gaat hoe goed. 
Ze vinden het vertrek van schoonzoon Jan en de 
kleinkinderen Leon en Ella naar Antwerpen wel 
lastig, maar zijn dankbaar voor de nieuwe kansen 
die Raf krijgt voor zichzelf en de kinderen. Ge-
lukkig wonen Tine, Jan, Adriaan en Michiel wél 
dichtbij. 

Goed nieuws voor David Buzogàny: hij is ge-
slaagd voor het ingangsexamen geneeskunde 
en heeft ondertussen al een eerste week colle-
ges achter de rug! Een piepklein beetje ervaring 
deed David op eind juli, toen hij met een lelijk 
ontstoken been een paar dagen in het ziekenhuis 
lag. Maar de studiekeuze was toen waarschijnlijk 
al gemaakt…  

De dominee is na veel aarzelen, wikken en we-
gen, toch, zonder zijn gezin, op uitgesteld fa-
miliebezoek geweest, naar Roemenië, bij zijn 
moeder. Dat zal een blij weerzien geweest zijn! 
Daarna nog maar even online-contact, aangezien 
ook dominees dan in quarantaine moeten! (Als 
ik dit schrijf is Tihamér Buzogàny nog niet terug, 
we hopen dat hij gezond en wel terugkomt!).

Het was goed om Cees Van Leeuwen weer een 
paar keer in de kerk te zien. Jammer genoeg kan 
dat voor andere mensen nog niet of niet meer. 

Truus Martens-Bos geeft aan dat zij ook wel ver-
zwakt, maar is dankbaar voor de hulp van kinde-
ren en kleinkinderen. Ook zij mist haar man heel 
erg en wij leven mee, vanop afstand, zoals dat 
tegenwoordig gaat… 

Ik denk nu aan de mensen die we niet altijd bij 
naam noemen, die het niet gemakkelijk heb-
ben, door de ouderdom, het alleen-zijn, het ge-
brek aan normale contacten wat begint door te 
wegen. Familie in woonzorgcentra die we niet 
of slechts vanachter een schermpje mogen be-
zoeken… Mogen we nu wel of niet onze familie 
bezoeken? Durven we dat wel? We voelen ons-

zelf ook niet altijd even goed maar willen toch 
doorgaan voor onze naasten. De wintermaanden 
liggen voor ons, de dagen worden donkerder, de 
eenzaamheid weegt soms zwaar door... Elk klein 
probleem lijkt meteen al te groot om te bevat-
ten, we zouden een beetje moedeloos worden. 
En toch mogen we niet opgeven want we weten 
dat de Heer voor ons zorgt en altijd bij ons wil 
zijn.
Prediker 1:8: “Alles is vermoeiend, zozeer dat er 
geen woorden voor zijn. De ogen van de mens 
kijken en vinden geen rust, zijn oren horen en ze 
blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn, 
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.” 
Maar ook Psalm 121: 7: “De Heer behoedt je 
voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de Heer 
houdt de wacht over je gaan en je komen van nu 
tot in eeuwigheid”.

Deze woorden mogen ons begeleiden, in lief en 
leed, bij wel en wee. Aarzel niet om contact op 
te nemen met de predikant of iemand van de 
kerkenraad als u prijs stelt op een gesprekje of 
bezoekje. We horen graag van u!

Gods Zegen toegewenst,
Martine De Jonge

Wijsheid uit Zuid-Afrika
Ingezonden door Francis Van De Walle
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Ter overdenking

Jobaanbod
Je bent nog met vakantie. 
Of thuis. Heerlijk rustig. In de tuin? 
Op je smartphone aan het tokkelen? 
Of op je werk? Je wordt echter niet veronder-
steld om afgeleid te worden van je werk!
In ieder geval je bent er, althans, ik hoop dat je 
er bent. 

Je geest heeft de vrije loop. Of niet. Weg van de 
wereld en de ontwikkelingen. Weg van alles. 
En toch omringt de wereld je, bevolkt door ande-
re wezens, mensen en levende wezens.
Het bedrukt je. Of dat doet het niet.
Zolang je maar in je eigen hoekje mag vertoeven, 
ver van alles. 
Of, integendeel, je bent gepassioneerd door alles 
om je heen.

Geeft deze beroerde wereld, ziek van haar 
dwaasheden, je een teken? Of laat je haar naar 
haar ondergang afstevenen, als onverschillige 
toeschouwer of verlamd door angst?
Je hebt de keuze: wel of niet handelen.

Velen steken hun handen uit hun mouwen. Vrij-
willig zelfs. Politieke, economische, sociale en 
menselijke structuren zijn wat ze zijn. Vele goede 
doelen hebben een plaats voor jou, roepen je op, 
dagen je zelfs uit, misschien irriteren ze je zelfs.
Geen tekort aan vacatures!
Je bent nodig.

Wij hebben je nodig, je vriendelijkheid, je broe-
der-/zusterlijkheid, je tijd, je energie, je enthou-
siasme, je capaciteiten, je meervoudige talenten. 
Deze talenten die ooit door onze Meester aan jul-
lie allemaal werden toevertrouwd. Dat gaat van 
het bakken van taarten voor minderbedeelden - 
een gebakje dat een moment van puur geluk kan 
bieden - tot het beheer van grote NGO's die zich 
bezighouden met gerechtigheid, ecologie, socia-
le strijd en andere zaken. Er is iets voor ieders 
wil, voor alle portemonnees, voor alle fysieke en 
intellectuele capaciteiten. Men wacht op jou.  

Als je nieuw 
bent in het vrij-
willigerswerk is 
het niet nodig 
jezelf te verlie-
zen door van 
de ene naar de 
andere activiteit te rennen. Eén is al voldoende 
om uit je schulp, uit je comfortzone te komen. 
Als je meer wilt doen, weeg dan het voor en het 
tegen goed af. Je zult het immers jaren moeten 
volhouden.
Je inzet vereist inderdaad doorzettingsvermo-
gen, of het nu gaat om het uitvoeren van bood-
schappen voor oudere buren of het vechten voor 
het milieu, dieren of mensenrechten!

In het uitoefenen van vrijwilligerswerk vind je 
een zeker geluk (sommigen beweren zelfs ge-
zondheid), vreugde in het opbouwen, delen en 
verbeteren van situaties die daarom vragen.
De pil kan echter soms ook bitter zijn: vermoeid-
heid, ontmoediging, ondankbaarheid, moeilijk-
heden, obstakels kunnen de weg voor je inzet 
plaveien. Ben je diep genoeg geworteld in de 
liefde en het geloof in wat je doet om niet op 
te geven? Dat is de vraag die aan ieder van ons 
wordt gesteld.

We kunnen momenten van twijfel, vermoeidheid 
en morele uitputting ervaren. Dan is het moment 
om nog meer te vertrouwen op Degene die ons 
alles van tevoren heeft gegeven, die zich volledig 
voor ons inzet. Gratis.
Hij zal onze ontbrekende kracht en moed ver-
nieuwen. Dat heeft hij beloofd. 

Yvette Vanescote-Lombart
12.08.2020

(Vert. Bea Baetens)
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Waar en Wat in onze stad
Dank aan degenen die mij gemaild hebben over 
de vraag van vorige maand.
Iedereen kent deze beeldengroep van de ge-
broeders van Eijck. Het staat met de rug naar het 
kunstwerk waarmee zij wereldberoemd zijn ge-
worden en dat in eerste instantie jarenlang in de 
Vijdkapel  in de St. Baafskathedraal heeft gehan-
gen. Het werd tot 1986 open- en dichtgedraaid 
voor steeds een andere groep bezoekers. Onder-
tussen is er veel veranderd en werden gelukkig 
de nodige maatregelen genomen om De aanbid-
ding van het Lam Gods met kennis en veel geduld 
te restaureren.

Er waren deze keer drie heel complete inzendin-
gen, eentje van Louise Hanappe-’t Hooft, dan 
nog van Tineke van Thijn (de moeder van Aletta) 
en de derde is een nieuwkomer in deze rubriek, 
Francis Van De Walle. Beiden hebben de hoofd-
prijs door alle vragen goed te beantwoorden. Bei-
den hebben ook nog extra weetjes toegevoegd.

De monumentale beeldengroep van Gebroeders 
Van Eyck werd op zaterdag  9 augustus 1913 offi-
cieel ingehuldigd. De opdrachtgever was Joseph 
Casier, schepen en Directeur van de Wereldten-
toonstelling, die in 1913 in Gent plaatsvonden. 
Hij gaf in 1912 pas de opdracht en het werd voor 
de kunstenaars kort dag om met een ontwerp te 
komen en het na goedkeuring ook tijdig klaar te 
krijgen voor de officiële inhuldiging in augustus 
1913. Geo Verbanck stond in voor de bronzen 
beeldengroep en Valentijn Vaerwyck heeft als 
architect de trappen en de troon in blauwsteen 
ontworpen. 
Koning Albert I heeft het monument ingehuldigd 
naar aanleiding van een Internationaal Congres 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde.
Voor Geo Verbanck (nog maar 32 jaar) werd dit 
statige monument de start van een mooie loop-
baan als beeldhouwer. Hij was goed bevriend 
met architect Valentin Vaerwyck en aan de Sterre 
vlak naast de Delhaizesupermarkt kunt u nog de 
gevels bewonderen van hun woningen ontwor-
pen door Vaerwyck en opgesmukt met opmerke-
lijke decoraties van de hand van Geo Verbanck. 
De moeite van het bekijken waard na je bood-
schappen.

Marijke Schaefer

Zo zal het zijn
Doof nu het licht en sluit je ogen
En vergeet de strijd.
Jouw leven hier is omgevlogen,
Maar je liefde blijft.
En waar jij gaat
Zijn zon en maan gelijk.
De kleinste bloem
Is daar als de hoogste eik.
En alle koningen en kinderen
Zijn daar gelijk.
En alle koningen en kinderen
Zijn daar gelijk.
Laat nu die laatste droom maar komen
En wees niet meer bang.
Jouw nacht van vrede is gekomen,
Na een leven lang.
En waar jij gaat
Daar is geen haat of pijn.
Het heetste vuur
Wordt dat als van een kaars zo klein.
Zoals de zon schijnt na de regen,
Zo zal het zijn.
En waar jij gaat
Daar is geen haat of pijn.
Het heetste vuur
Wordt dat als van een kaars zo klein.
Zoals de zon schijnt na de regen,
Zo zal het zijn.
Zoals de zon schijnt na de regen,
Zo zal het zijn.
En waar jij gaat
Daar zullen vriend en vijand samen gaan.
Wat stof is zal tot stof vergaan.
En elke storm komt weer tot rust daar,
Zo zal het gaan.
En waar jij gaat
Laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan.
Jouw taak op aarde is voldaan.
Zoals je was in alle liefde,
Zo zal je gaan.
Zo zal je gaan.
Zo zal je gaan.

Rob de Nijs
(Ingezonden door Francis Van De Walle)
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Activiteitenkalender
Zondag 04 oktober  Startzondag ANDERS
     Uitgestelde verkiezingen bestuursraad
Woensdag 07 oktober  Nieuw academiejaar FPTR
Zat.-zondag 10-18 oktober  Tentoonstelling Stilte – Creatief – Verbindend
Zondag 11 oktober  Oefenpreek Francis Van De Walle
Zat.-Zond. 07-08 november  Synodevergadering
Woensdag 18 november  Avondcontact: Historische en theologische problemen  
     van het Lam Gods (Prof. em. Luc Dequeker)
Zondag 15 november 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Allerlei

Livestream Afscheid dat verbindt: 8 oktober 2020, 19:00-21:00
Veel boeken gaan over rouw na verlies van een geliefde. Minder boeken beschrijven de fase die aan dit 
definitieve afscheid voorafgaat. Het boek van Hilde Ingels biedt een bijzonder antwoord op deze leemte. 
In een lezing spreekt ze samen met Dirk De Wachter en nabestaanden over Afscheid dat verbindt. Je kan 
nog deelnemen aan de livestream.

Programma
Peter Decroubele, VRT-journalist en docent opleiding journalistiek, gaat in 
gesprek met o.a.
• Dirk De Wachter, psychiater
• Hilde Ingels, auteur van het boek 'Afscheid dat verbindt'
 
Inschrijven
Alle plaatsen voor de lezing op locatie zijn volzet. Je kan je nog wel inschrijven voor de livestream via deze 
link: https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/kalender/livestream-afscheid-dat-verbindt-8-ok-
tober-2020 - Kostprijs is 10 euro.
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Dienstenrooster

Zondag, 11 oktober                                                                                                                                       
Voorganger   Oefendienst Francis Van De Walle
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Julie en Willam Vanderbauwhede 
 
Zondag, 18 oktober                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut /  Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Fam. Smetryns / Anna Van der Vennet
 
Zondag, 25 oktober                                                                                                        Hervormingsdag
Voorganger   Mevr. Els Maassen
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Micheline Morel
Collectes   Belgische Gideons
Organist(e) 
Koffiedienst   Janny Geluk / Rita Martens
 
Zondag, 1 november                                                                                                                                               
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Pascal en Ingrid D'Hont (onder voorbehoud)
 
Zondag, 8 november                                                                                                                                       
Voorganger   Dhr. Daniël Van Steenkiste
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Micheline Morel / Marijke Schaefer
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Bijbelleesrooster

Coverfoto: Minke Feenstra

 OKTOBER

zondag  04 oktober Daniël 6:11-18  Voor de leeuwen gegooid
maandag 05 oktober Daniël 6:19-29  Wie een kuil graaft voor een ander...
dinsdag  06 oktober Psalm 115  De HEER leeft
woensdag 07 oktober Matteüs 20:1-16  Goed betaald
donderdag 08 oktober Matteüs 20:17-34 Oog voor elkaar
vrijdag  09 oktober Psalm 122  Vredesmars
zaterdag 10 oktober Ezra 1:1-11(-2:70) Belofte vervuld
zondag  11 oktober Ezra 3:1-13  Opbouwwerk
maandag 12 oktober Ezra 4:1-16  Geen samenwerking
dinsdag  13 oktober Ezra 4:17-5:5  Geen bouwvergunning
woensdag 14 oktober Ezra 5:6-17  In beroep
donderdag 15 oktober Ezra 6:1-5  Oude papieren
vrijdag  16 oktober Ezra 6:6-12  Toestemming 
zaterdag 17 oktober Ezra 6:13-22  Oplev(er)ing
zondag  18 oktober Matteüs 21:18-22 Vruchteloos
maandag 19 oktober Matteüs 21:23-32 Bevoegd gezag
dinsdag  20 oktober Matteüs 21:33-46 Wie krijgt de erfenis?
woensdag 21 oktober Matteüs 22:1-14  Uitnodigingen
donderdag 22 oktober Matteüs 22:15-22 Belastingregel
vrijdag  23 oktober Matteüs 22:23-33 Levensantwoord
zaterdag 24 oktober Psalm 110  Priester-Koning
zondag  25 oktober Nehemia 7:72b-8:12 Persoonsregister gevonden
maandag 26 oktober Nehemia 8:13-18 Zijn de papieren in orde?
dinsdag  27 oktober Nehemia 9:1-17  Droog je tranen
woensdag 28 oktober Nehemia 9:18-28 Lessen trekken uit de geschiedenis
donderdag 29 oktober Nehemia 9:29-10:1(28) Schuldbewust
vrijdag  30 oktober Nehemia 10:29-40 Contract
zaterdag 31 oktober Psalm 43   Hoop op God

 NOVEMBER

zondag  01 november Psalm 24  Koninklijke intocht
maandag 02 november Matteüs 22:34-46 Kernvragen
dinsdag  03 november Matteüs 23:1-12  Wel hun woorden, niet hun daden
woensdag 04 november Psalm 67  Volkenbond
donderdag 05 november Matteüs 23:13-24 Schijnheiligheid
vrijdag  06 november Matteüs 23:25-39 Onwil
zaterdag 07 november Daniël 7:1-14  Een blik in de hemel
zondag  08 november Daniël 7:15-28  Hogere dierkunde


