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Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be
Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Van de kerkenraad
De kerkenraad heeft de voorstellen die u maakte op de interessante gemeentevergadering gehoord
en zal trachten er zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het was fijn dat er zo enthousiast meegedacht werd en we zijn dankbaar dat verschillende mensen spontaan hun diensten aanboden.
Zoals in juli jl. door experten voorspeld, bereiken we rond de week van 2 november waarschijnlijk de
piek van de tweede Coronagolf wat betreft de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames.
De overheid vraagt aan de bevolking om zeer voorzichtig te zijn, fysieke contacten zoveel mogelijk
te vermijden en wat betreft de cultuursector (waaronder wij als eredienst vallen), samenkomsten te
beperken tot maximaal 40 personen, tijdens deze samenkomsten een afstand van 1,5 m tussen de
bubbels te bewaren, mondmaskers te dragen en geen drank of voedsel te nuttigen. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 19 november tenzij er nog een verstrenging komt.
Dit heeft uiteraard consequenties voor de kerkdiensten en activiteiten die Gent-Brabantdam aanbiedt.
1.
Kerkdiensten blijven doorgaan zoals de vorige maanden, behalve dat er na de dienst
jammer genoeg geen koffie of thee aangeboden kan worden.
Het Heilig Avondmaal op 15 november zal met extra hygiënevoorschriften bediend worden.
Op die zondag komt ook een delegatie van Doctors on Mission op bezoek, voor wie de
collecte bestemd is. In het kader van de kerkdiensten wijzen wij graag op het aanbod van
onze predikant, dat u verderop terugvindt.
2.

Medeoprichter van de vzw Centrum voor Historische Talen prof. em. Jacques Van
Keymeulen liet weten, dat wegens de strikte coronamaatregelen hij zich genoodzaakt ziet
om de lezingenreeks - hopelijk slechts tijdelijk - te moeten stoppen (het werd voor enkele
sprekers uit het buitenland ondoenbaar om speciaal voor één lezing naar Gent te komen,
wegens de verplichting tot corona quarantaine).
De kerkenraad heeft nagedacht over het opnieuw organiseren van lunchzondagen omdat
heel wat mensen het toch fijn vinden om gezellig samen te zitten bij een lekkere maaltijd.
Rekening houdend met de hierboven aangehaalde beperkende maatregelen zullen deze
lunchzondagen en ook het seniorenkerstfeest en de kerstlunch van De Helpende Hand
jammer genoeg niet kunnen plaatsvinden.
Wel willen we proberen Bijbel-aan-Huis opnieuw op te starten, zij het onder andere
omstandigheden, vanwaar de benaming Bijbel in Gods huis. Daarover vindt u verder in
de Kerkbrief een uitnodiging.

Op het einde van de maand november vieren we al de eerste Advent en gaan we van start met het
Adventsproject TIJD.
Na een mislukte poging om het kerkgebouw open te stellen voor studenten tijdens de blokperiode,
bleek dat er tijdens de zomermaanden hiervoor toch interesse was, vooral van de jongeren van onze
kerk en hun vrienden. Daarom besloot de kerkenraad om de kerk tijdens de komende blokperiode
toch open te stellen voor eigen studenten en vrienden.
Alhoewel ons gezond verstand ons zegt, dat we fysieke contacten tot een minimum moeten beperken, mogen we elkaar niet loslaten en willen wij op een andere manier er sociaal zijn voor elkaar
door middel van een telefoontje of een kaartje. In de kerkenraadsvergadering werd dit aangekaart en
ook onze predikant benadrukte het belang hiervan tijdens zijn preek onlangs. Laat ons dat allen als
gezamenlijke opdracht zien in de donkere dagen, die we nu tegemoet gaan.
Bea Baetens
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Nogmaals:
basistarief voor het huren van het
kerkgebouw voor uitvaartdiensten en
huwelijksdiensten
In de kerkbrief van oktober 2020 werd op blz. 4 het
basistarief voor uitvaartdiensten en huwelijksdiensten in het VPKB-kerkgebouw Gent-Centrum, hoek
Brabantdam / Sint-Kristoffelstraat gepubliceerd,
namelijk 250 euro.

Dit basistarief geldt enkel voor zover er een eigen organist van de geloofsgemeenschap beschikbaar is. Zeker
buiten de wekelijkse kerkdiensten op zondag is die
beschikbaarheid van een eigen organist echter steeds
minder evident.
Als alternatief kan men dan kiezen voor hetzij het
afspelen van vooraf opgenomen muziek met de
klankinstallatie van het kerkgebouw, met andere
woorden zonder livemuziek, hetzij voor muzikale
omlijsting door professionele musici.
Voor professionele musici gelden echter andere - lees
hogere - tarieven dan voor een eigen organist.
Daarom delen we hierbij het basistarief mee zonder
eigen organist van de geloofsgemeenschap, met
andere woorden: zonder livemuziek, maar met muzikale begeleiding door vooraf opgenomen muziek
die wordt gebracht met de klankinstallatie van het
kerkgebouw.
Basistarief voor het huren van het kerkgebouw
voor een uitvaartdienst of huwelijksdienst met een
dienstdoende predikant maar ZONDER livemuziek:
200 euro.
Indien muzikale inlijsting door professionele musici
wordt gewenst, dan kan dit, mits goed voorafgaand
overleg met de dienstdoende predikant.
Dergelijke muzikale prestaties dienen dan financieel
rechtstreeks vergoed te worden met de betrokken
professionele musicus of musici, zonder tussenkomst
van de bestuursraad.
Voor verdere concrete vragen hierover legt u best contact met de voorzitter of de schatbewaarder van de
bestuursraad, respectievelijk
Francis Van De Walle - fjvdwalle@gmail.com en
Anton G. Renting - a.g.renting@gmail.com

Van de Synodale Raad

Geachte zusters en broeders,
Afgelopen zaterdag 24 oktober besloten de Synodale Raad en de Moderator van de Synodevergadering in
gezamenlijk overleg om de Synodezitting van 7 en 8 november a.s. niet te laten doorgaan.
De huidige gezondheidscrisis in ons land en de onzekerheid over hoe deze zich de komende twee weken
zal ontwikkelen vormde het belangrijkste element dat ons uit verantwoordelijkheidszin tot deze moeilijke
beslissing heeft gebracht.
De districtsvoorzitters en de stemgerechtigde afgevaardigden ontvangen binnenkort een bericht met uitleg over de manier waarop er in de loop van de maand november een alternatieve, schriftelijke stemming
zal worden gehouden. Er zijn immers meerdere punten waarover binnen het huidige kalenderjaar een
besluit dient te worden genomen, waaronder de rekening en begroting. Ook dienen de stemgerechtigde
afgevaardigden hun stem uit te kunnen brengen over de kandidaten die ter verkiezing worden voorgedragen.
Wat ons bijzonder spijt is dat het zo noodzakelijk geachte debat over de documenten en voorstellen van
de Werkgroep Eigentijds Kerkzijn niet zal kunnen plaatsvinden. Wij zoeken naar een manier om daarmee
als Kerk toch verder te gaan en zullen de Werkgroep ondersteunen om samen met onze diverse districten
te pogen concrete stappen vooruit te zetten.
Zorg voor uzelf, voor uw dierbaren, de alleenstaanden en draag elkaar in gebed.
In Christus verbonden,
Dr. Eddy A.J.G. Van der Borght, Moderator van de Synodevergadering 2019-2020,
Ds. Steven H. Fuite, Voorzitter van de Synodale Raad.

De collectes!
De afgelopen maanden waren anders dan anders en kunnen beslist bizar genoemd worden. Het kerkbezoek was beslist geen evidentie meer.
Sommigen onder u vonden het toch veiliger om in hun vertrouwde en bovenal veilige omgeving te
blijven. Anderen verkozen om van zodra het ons werd toegestaan terug naar de zondagse diensten
te komen om samen te luisteren naar woorden uit de Schrift, samen te zingen, al was het maar om
elkaar even te kunnen spreken, ieder van achter zijn of haar mondkapje.
U hebt het allicht wel gemerkt dat ook de wekelijkse dubbele collecte is gereduceerd tot één en dat in
een schaal op de avondmaalstafel. Misschien mist u deze gift als u thuis de dienst volgt of misschien
wil u ook liever bij het kerken zelf een bijdrage overmaken via een bankoverschrijving. Laat ik het dan
maar een digitale gift of collecte noemen.
Het is maar een suggestie maar misschien voelt u zich daar beter bij. Elke gift, hoe klein ook, wordt
met grote dankbaarheid ontvangen. Ik kan enkel de hoop uitspreken dat we ieder van u graag spoedig, als de tijd voor u daarvoor rijp is, terug in ons vertrouwde kerkgebouw terugzien.
Aletta Rambaut
Voorzitter Kerkenraad
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Terugblik
Boomplanting
De Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) organiseerde op 27 oktober jl. een boomplantactie in het kader van de Scheppingsperiode 2020
(van 1 september tot 4 oktober). Ecokerk nam het initiatief van deze
bijzondere boomplantactie in Vlaanderen en de VPKB werkt hieraan
op bescheiden wijze mee. De plaatselijke gemeenten werden al eerder
geïnformeerd over deze actie om een fruit- of vruchtboom te planten.
Deze boomplantactie vindt plaats vijf jaar na de ingrijpende Klimaatakkoorden in Parijs in 2015, die
de basis werden voor wereldwijde groene deals.
“Met deze boomplantactie wordt symbolisch uitdrukking gegeven om de ecologische bekering ernstig te nemen en om integrale ecologie als basis te nemen van ons in onze kerkdiensten, in onze
woorden en daden”. Ieder individueel en samen als Kerk zijn wij geroepen om zorg te dragen voor de
Schepping (uit de Handreiking voor Scheppingszondag, 6 september 2020).
Op 27 oktober 2020 werd een appelbroom geplant in de tuin van het Huis van het Protestantisme,
Brogniezstraat 44, 1070 Brussel en er werd een bordje bij geplaatst met de volgende tekst: “De aarde
is gemeenschappelijk erfgoed, waardoor de vruchten allen ten goede komen”. (Laudate Si)
Namens de Werkgroep Kerk in de Samenleving,
Ds. Greet Heslinga, voorzitter.

Online-kerkdiensten
Zusters en broeders,
We zijn verheugd over het stijgend aantal mensen dat graag de link ontvangt voor de onlinekerkdiensten om deze uitgesteld te beleven. Wij willen deze mogelijkheid dan ook graag blijven
aanbieden voor geïnteresseerden, die onze kerkdiensten niet fysiek kunnen bezoeken.
Verdere aanvragen of afmeldingen ontvangen we graag op het volgende e-mailadres:
tihamer.buzogany@telenet.be
Mede namens de kerkenraad,
ds. Tihamér Buzogàny.

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.
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Voortuitblik
Oecumenische Gebedswake

Dinsdag 10 november, 19:30
Sint-Baafskathedraal Gent

Interkerkelijk Beraad Gent nodigt uit
Vele mensen, bij ons en elders in de wereld, werden de afgelopen maanden zwaar beproefd door de gevolgen van het coronavirus, door zinloos
geweld of door rampspoed.
Verbonden met hen willen we samenkomen om te bidden, te zoeken
naar God, te luisteren naar zijn Woord en ons te laten bewegen door zijn
Geest tot een dienstbaar leven.
Op 10 november verzamelen daarom protestantse, anglicaanse, orthodoxe en katholieke christenen, met hun voorgangers in de Gentse kathedraal voor een eenvoudige wake rond de Schrift.
Ook u bent van harte welkom.

Warme oproep!
De organisatie Doctors on Mission en dr. Rik Celie zijn voor ons geen onbekenden meer.
Hij komt tijdens de dienst vertellen/getuigen over zijn levenswerk dat 30
jaar bestaat.
We willen dr. Rik Celie blijven steunen voor zijn werk in Haïti en Bolivia.
Zie het artikel hierna dat hij samen met zijn vrouw Caroline schreef.

Speciale collecte voor
Doctors on Mission

Zondag 15 november, 10:00

We hadden graag na de dienst lunchzondag gehouden, maar door de
corona is dit niet mogelijk.
Wel kan u na de dienst persoonlijk contact met hen nemen.
Er zal ook een kleine verkoopstand zijn.
JOUW GIFT kan daadwerkelijk het verschil maken.
Hartelijk dank,

Rita Martens
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Vooruitblik
De Oost-Vlaamse arts Dr. Rik Celie richtte in september 1990 een kleinschalige vzw
Doctors On Mission op. Hij is sinds deze maand 30 jaar lang werkzaam in de meest arme
gebieden in Bolivia en Haïti, waar nauwelijks medische hulp verkrijgbaar is. Ook deed
hij spoedhulp onder de minderheidsgroepen in Pakistan en bood hij medische hulp in
Zondag 15 november, 10:00 de Filipijnen tijdens de Super-tyfoon. De vzw heeft geen extra administratieve kosten in
België waardoor zo goed als alle fondsen rechtstreeks naar de mensen gaat.

Speciale collecte voor
Doctors on Mission

Dr. Rik Celie begon zijn medische roeping in Bolivia als stagiaire in enkele zeer arme hospitalen (1986-87). Na een tweetal jaar begon hij te werken met lokale medische teams
(artsen, verpleegsters, logistiek personeel waaronder voorgangers...) en chirurgische
teams uit België en N. Amerika. Ondertussen werden in de allerarmste streken van Bolivia en Haïti medische posten opgebouwd al naargelang de fondsen dit toelieten. Ook
werden mensen met ernstige ziekten naar Mexico, USA en Spanje overgevlogen voor
behandeling en/of ernstige chirurgische ingrepen.
In 2010 kwam dan de grote aardbeving in Haïti (2010) met ongeveer 250.000 doden
(exact cijfer niet gekend) en 2 tot 3 maal ernstig gewonden. Verschillende Haïtiaanse
kinderen werden toen naar Gent overgebracht voor spoedchirurgie. Na de aardbeving
kwam dan in Haïti ook nog de cholera-epidemie en orkaan (2010-2012), zijn kleine hospitalen opgericht en twee weeshuizen. Een noodzaak gezien de ernst van de hulpvraag.
Dat Doctors on mission grenzeloos is, bewees zich in de periode (2012-2014) toen Dr.
Rik Celie werkzaam was onder gevaarlijke omstandigheden met de minderheidsgroepen in N. Pakistan. Ook in 2015 was het gevaar nabij toen zijn lokale teams medische
hulp bracht bij erkende natuurrampen zoals de Supertyfoon op de Filipijnen, enkele
orkanen in Haïti (2000-2016) en grote overstromingen in de Amazone…
Dr. Rik en echtgenote Carolien zetten dit werk nu verder samen sinds 2017-2018 waarbij geregeld medische tochten worden georganiseerd naar afgelegen arme gebieden.
Zij zijn aanwezig waar de nood het hoogst is.
Vanwege de huidige Coronapandemie worden hun lokale Corona-teams op dit moment
zo goed als mogelijk online geleid, gefinancierd en begeleid. De noden ter plaatse blijven immens groot en is niet zonder gevaar gezien de helft van hun team reeds besmet
is geweest met Covid-19. Gelukkig zijn allen zo goed als mogelijk hersteld omwille van
hun nog gemiddeld jonge leeftijd (30-40 jaar). Wel zijn er 2 artsen (vroegere collega’s
van Rik) onlangs overleden in een medische post. Zij waren nog maar net over de 50
jaar…
Op zondag 15 november zullen Rik en zijn echtgenote Carolien een kleine getuigenis
brengen over het ontwikkelingswerk en dit toelichten met enkele foto’s. Het voortbestaan van deze missie is immers volledig afhankelijk van donaties via kerk- of andere
gemeenschappen en van persoonlijke (liefst maandelijkse) financiële steun.
VZW Doctors on Mission
BELFIUS bank 552-3280600-11
IBAN : BE30-5523-2806-0011
BIC : GKCCBEBB Fiscale attesten zijn verkrijgbaar
Met dank vanwege Rik, Carolien en alle Doctors On Mission teamleden
P.S. Wil je even een kijkje nemen, ga dan naar www.DoctorsOnMission.org
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Vooruitblik
De vzw Vlaamse Olijfberg organiseert reeds meer dan 40 jaar de lezingenreeks Avondcontact. Het verlengde Van Eyckjaar 2020-2021 werd als
leidraad gekozen voor de onderwerpen van de voordrachten. Tal van
boeiende en vaak onderbelichte thema’s komen aan bod waardoor we
proberen te voldoen aan de vraag naar cultureel hoogstaande voordrachten in Gent.

Iconografie en Theologie van het
Lam-Godsretabel na de restauratie

Woensdag 18 november, 19:30
Luc Dequeker
Gent-Brabantdam

Naar aanleiding van de voor 2/3 gerealiseerde restauratie van het
Lam-Godsretabel stelt zich een aantal historische en theologische problemen. Meest bekend is de vaststelling dat op een bepaald ogenblik in
het verleden de voorstelling van het Lam op het altaar gewijzigd werd.
Van een sprekende icoon, kennelijk verwijzend naar de Bruiloft van het
Lam op het einde van de Apocalyps (Apoc 19, 7), naar het gedweeë
slachtofferlam volgens Jesaja 53, 7. Wat was daarvan de bedoeling?
Bij restauratie bleek bovendien dat het beruchte viervers onderaan
op het raamwerk bij de portretten van de beide stichters, Joost Vijd
en Elisabeth Borluut, origineel is, geen 19de eeuwse toevoeging. Ook
werden tot dusver niet bekende afbeeldingen van kerken ontdekt in het
panorama van het Nieuwe Jeruzalem. Een samenspel van kunstgeschiedenis, iconografie en theologie.
Prof. em. dr. Luc Dequeker (KUL) studeerde historische theologie en Bijbelwetenschap in Leuven, Rome en Jeruzalem. Na zijn emeritaat in 1996
legde hij zich toe op de problematiek van het Lam-Godsretabel.

Geduld is een mooie deugd. De laat-middeleeuwse ballade En attendant werd oorspronkelijk gecomponeerd door Filipotto de Caserta. De
melodie wist niet alleen het publiek maar ook heel wat van zijn artistieke collega’s te bekoren. Johannes Ciconia, Bartholomeo da Bologna en
Antonello da Caserta hoefden zich in de veertiende eeuw nog niet om
auteursrechten te bekommeren en verwerkten bij wijze van eerbetoon
een citaat uit het oorspronkelijke En attendant in hun muziek.

En attendant

Donderdag 19 november, 19:30
Gent-Rabot

Tijdens de ars subtilior van het wachten, de eerste coronaperiode,
componeerde de Gentse componist Frank Nuyts een nieuw trio voor
tenorblokfluiten, Heute ist unser, als commentaar op de verplichte coronastilte. Hij zegt over zijn nieuwe compositie: Heute ist unser. Van ons
allemaal dus... zodat we van het heden toch een eeuwigheid kunnen
maken.
Deze compositie creëert Apsara tijdens dit concert. Ook Jasper Van
Paemels XYZ (in opdracht van concertgebouw Brugge en de Vlaamse
Gemeenschap, 2019) kent een afwachtende opbouw en werd voor een
eerder uitzonderlijk instrumentarium van zogeheten slide-flutes met
live electronics gecomponeerd voor Apsara.
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Vooruitblik
Bijbelstudie in Gods huis

Zaterdag 21 november, 10:30
Gent-Brabantdam

Het is al negen maanden geleden dat wij de laatste Bijbel-aan-huis-sessie hadden.
Einde februari, toen we de laatste keer bij Francis en Ann Van De Walle samen
zaten om de Bijbel te bestuderen, wisten we al dat er een virus de ronde deed en
steeds dichter bij kwam, maar wat ons te wachten stond, was toen en daar nog
geheim.
Drie weken later gingen de kerken dicht en de voor maart geplande Bijbelstudie(s)
werden afgelast.
Op 5 juli is onze kerk wel opengegaan, maar de Bijbel-aan-huis-sessies lieten op
zich wachten. Samen met jullie hoopte ik, dat de situatie na de zomermaanden zou
verbeteren, maar de realiteit sprak dat tegen.
De horeca is alweer dicht, de ziekenhuizen zijn overvol, onze studenten mogen de
leslokalen niet betreden en ook de scholen moeten op korte termijn naar code
oranje overschakelen. Wat er met de kerken gebeurt, weet ik vandaag (19 oktober)
nog niet. Ik hoop dat die open blijven en dat wij elke zondag, weliswaar in Coronamodus, samen mogen komen.
Als kerkenraad hebben we op onze oktobervergadering besloten om op een voorzichtige manier met de Bijbelstudies van start te gaan. Niet meer bij iemand thuis,
maar wel in Gods huis. Op zaterdag 21 november om 10:30 zijn jullie van harte
welkom in de kerk waar de veiligheidsmaatregelen goed te hanteren zijn. Omdat
het over een soort Start-Bijbelstudie gaat, hoop ik dat er ook voor een verrassing
plaats zal zijn, maar durf niets te beloven en jullie weten waarom.
Inschrijving is niet vereist, maar gezien de omstandigheden zou ik het dit keer toch
fijn vinden om te weten op hoeveel mensen ik rekenen mag? Wilt u uw aan- of afwezigheid tot en met 19 november schriftelijk of mondeling aan mij bevestigen?
Laat ons bidden en hopen dat er betere tijden komen en dat wij ons op 21 november om 10:30, weer over de Bijbel mogen buigen om samen Zijn wil te zoeken.
Wees welkom.
Ds. Tihamér Buzogàny

Voleindigingszondag

Zondag 22 november, 10:00

De laatste zondag van dit kerkelijk jaar, die ook voleindigingszondag wordt genoemd, is de dag wanneer in onze kerkgemeenschap degenen die in het afgelopen
kerkelijk jaar heengegaan zijn, herdacht worden. Wij lezen hun namen voor omdat
we hen niet willen vergeten.
Mede namens de kerkenraad nodig ik jullie uit voor deze gedachtenisdienst van 22
november om 10:00 met de woorden van Hanna Lam:
“De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn we even bij elkaar
aan ‘t eind van ’t kerk’lijk jaar”
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Ds. Tihamér Buzogàny

Vooruitblik
We zouden het bijna vergeten maar het Van Eyckjaar is door de gekende Profundo: het Lam Gods vanuit 5
reden verlengd tot eind juni 2021. Tal van geplande activiteiten werden
levensbeschouwingen
uitgesteld, maar worden nu weer ingepland.
Woensdag 25 november, 19:30
Tijdens deze Profundo-avond kom je alles te weten over de mysteries en
Groenzaal,
Lange Boomgaardstraat 116 (Gent)
geheimzinnigheden van Van Eycks befaamde retabel over het Lam Gods.
De activiteit van Profundo werd verplaatst van maart naar 25 november.
Er zijn wel wat aanpassingen gedaan aan het programma en met name
in het eerste deel. Met de maatregelen lukt het namelijk niet meer om
nog met grote aantallen in korte tijd een bezoek te brengen aan het Lam
Gods in de kapel van de Sint-Baafskathedraal. Daarom geeft Ludo Collin,
rector van de Sint-Baafskathedraal, een inleiding over het Lam Gods.
De activiteit vindt plaats in de Groenzaal, Lange Boomgaardstraat 116
(Gent). Dit is een perfecte zaal om de geplande activiteit tussen 19:30
en 22:00 te kunnen laten plaatsvinden.
In de tweede helft van de avond staat een panelgesprek gepland onder
leiding van Peter Malfliet met Ludo Collin (katholiek), Aletta Rambaut
(protestant), Freddy Mortier (vrijzinnig), Frank Dewaele (boeddhist) en
Ilber Redzepi (moslim).
In de Groenzaal kunnen tot 200 mensen veilig ontvangen worden. Toch
bekijken de organisatoren of er opties mogelijk zijn van een livestream.
Houd onze facebookpagina van de kerk in de gaten of stuur ons een
e-mail. Maar laten we hopen dat het niet nodig is.
Inschrijven kan via de volgende link: https://www.orbitvzw.be/25-112020-profundo-gent-lam-gods/
Aletta Rambaut
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Vooruitblik
Gastpredikant ds. Edwin Delen
Zondag 29 november, 10:00
Gent-Brabantdam

Even voorstellen :

Op zondag 29 november 2020, 1ste Adventszondag, zal DV ds. Edwin Delen
als gastpredikant voorgaan in de eredienst.
Tegenwoordig vervult ds. Edwin Delen talrijke functies binnen de VPKB:
•
VPKB-Luchthavenaalmoezeniersdienst Brussels Airport;
•
Verantwoordelijke Ambten;
•
Lid van de VPKB-werkgroep Theologie;
•
Lid van de VPKB-werkgroep Constitutie & Kerkorde.
Tot 2018 was ds. Edwin Delen predikant van de VPKB-gemeente Vilvoorde,
de William Tyndale-Silo kerk met daaraan verbonden het William-Tyndale-museum.
Ds. Edwin Delen behaalde een Master in de theologie aan de Faculteit voor
Protestantse Theologie en Religiewetenschappen te Brussel.

Advent

Hoe laat is het?
Zondag 29 november, 10:00

Het is een hele alledaagse vraag, waar een heel concreet antwoord op gegeven kan
worden. Maar wie de verhalen uit de Bijbel hoort, weet ook op een andere manier
hoe laat het is.
Aan het einde van deze maand, op zondag 29 november om precies te zijn, begint
er alweer een nieuwe tijd. De tijd van Advent. Een periode van 4 weken waarin we
ons samen voorbereiden op de komst van het wonder van hoop, dat wij met Kerst
mogen vieren. Dit jaar doen wij dat in het teken van TIJD, is het al te laat... of is er
nog tijd… Kom met ons meevieren en ontdek dat God altijd tijd heeft… tot in eeuwigheid.
Marijke Schaefer

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Zondagavond 29.11.2020 voor het decembernummer
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Vooruitblik
Het traject dat ik met Serge Engelbosch, onze catechisant heb afgelegd, was niet
Belijdenis
zonder hindernissen. In december 2019 zijn wij hoopvol gestart met de catechisatie. Zondag, 6 december, 10:00
De catechisant wilde niets liever dan kennis maken met het protestantisme en had
er veel voor over om zijn doel te bereiken.
Wij hoopten dat Serge met Pinksteren zijn openbare belijdenis mocht afleggen,
maar de kleine vijand Corona heeft anders beslist.
In zijn oktobervergadering heeft de kerkenraad Serge unaniem toegelaten om zijn
geloof in onze kerk op 6 december 2020 te belijden. Het doet mij goed om dit heugelijke nieuws te delen en nodig jullie uit om deel te nemen aan deze bijzondere
dienst op de 2de Adventszondag.
Het zijn moeilijke tijden voor onze kerken maar toch komen we mooie momenten
tegen. Jasper Adams, voor jullie allemaal goed bekend, heeft besloten om belijdenis
te doen. Een eerste gesprek met hem is al achter de rug. We hebben het pad dat
wij gaan bewandelen gezamenlijk uitgestippeld en op 19 november 2020 gaan we
starten. Met ons tweeën, maar met veel enthousiasme.
Willen jullie als gemeente ervoor bidden dat onze geloofsgesprekken gezegend worden? De bedoeling is dat Jasper met Pinksteren 2021 zijn belijdenis zal afleggen.
Ds. Tihamér Buzogàny

Bijbelse Dagkalender 2021
Jubileum-editie 75 jaar

Ook dit jaar verschijnt hij weer: de Bijbelse Dagkalender.
De meditaties in deze Dagkalender zijn kort en bondig en volgen het leesrooster
van het Nederlands Bijbelgenootschap. Iedere week begint met een inspirerend
lied of een motiverende spreuk. Elke dag is voorzien van een bemoedigende
tekst en voor de belangrijke momenten in het leven zijn er een aantal gebeden
opgenomen. Deze 75ste editie is er één met een gouden randje.
Deze Bijbelse Dagkalender wordt u aangeboden aan een zeer aantrekkelijke
prijs:
prijs per exemplaar			
8,49 euro
10-49 exemplaren, per exemplaar
5,99 euro
U ziet, mocht er uit de gemeente voldoende interesse zijn (minimum 10) dan betaalt u samen
minder. Er zijn geen verzendkosten vanaf 20,00 euro.
Bent u geïnteresseerd, spreek dan graag een kerkenraadslid aan.
Bea Baetens
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Protestantse Solidariteit
Adventscampagne 2020

Onze solidariteit geeft hen hoop en vertrouwen
Onze solidariteit
Protestantse Solidariteit weet dat de tijd na
COVID-19 voor Afrika een drama met voedselschaarste, ondervoeding en armoede wordt. Er
is daarom dringend nood aan duurzame voedselsystemen om de verwachte rampen, zoals ondervoeding en armoede te verzachten, evenals
de nood aan watervoorziening. Onze solidariteit
is dus van levensbelang.
Ook in België zijn het moeilijke tijden, maar we
zijn ons bewust van de omvang van de noden in
Afrika, vooral daar waar wij belangrijke projecten
steunen.
Daarom willen wij door deze Adventscampagne
een elan van solidariteit opgang brengen.
Door onze partners op te nemen in onze kring
van solidariteit, kunnen we de positie van de
kwetsbare personen en de toegang tot de basisdiensten, zoals gezondheid, water, hygiëne, landbouw enz. veilig stellen. Dat noemen we voedselveiligheid.
Hoop
Mutombo, een jongen van 12, heeft zijn eigen
tippy-tap gebouwd. Een ingenieus handenwas-apparaat dat water bespaart. Het maakt dat
je juist maar zoveel zeep en water gebruikt als
nodig is om je handen te wassen. Want in het
dorp is water een schaars goed. Je moet een uur
lopen om je te bevoorraden uit de rivier. Maar
het risico is groot dat het water vervuild is en niet
drinkbaar.
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Onze partners ter plaatse zijn verantwoordelijk
voor zwangere vrouwen, verkrachte vrouwen,
vrouwen getroffen door HIV/AIDS en tuberculose; ook voor kinderen die getroffen zijn door
ondervoeding, die gevaccineerd moeten worden
en kinderen die naar school moeten; zij zijn het
toekomstig kader van het land en de kerk.
Als gevolg van COVID-19 en van de overstromingen in Rwanda zijn het harde tijden. Met ons elan
van solidariteit tijdens deze Adventscampagne
2020, wil Protestantse Solidariteit opnieuw hoop
geven.
COVID-19, wat staat er op het spel?
De COVID-19pandemie komt in vele landen van
Afrika op het slechtst denkbare moment namelijk op het moment van overstromingen en met
de toenemende verslechtering van het klimaat.
Meer dan helft van de Afrikaanse bevolking is
voor haar bestaan afhankelijk van de landbouw.
Landbouw is essentieel. Helaas zien we dat de
pandemie de kwetsbaarheid van de kleine landbouwbedrijven heeft verhoogd en dat daardoor
hun bestaansmiddelen verstoord zijn. De armen
en de meest kwetsbaren lopen het hoogste risico
om te lijden.
Steun onze acties !
BE37 0680 6690 1028
Mededeling: “COVID19”
De belastingvermindering voor giften gaat van
45 naar 60%.

Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

sluit de ramen niet
straks zal het binnenkomen
het allerstilste
J.C. van Schagen (Komen waar je komt)

ik heb mijn doden om me heen genomen
tot mantel
ze staan daar - dag en nacht
ze zwijgen
het is of ze iets van me wachten
of ze iets vragen willen soms
iets zeggen?
ze zien me aan
ze weten het

Kleine Eeuwigheid. Dat was de titel van de tekst die ik
graag wilde voordragen. Het was geen bijzonder spannend verhaal, het ging over een klein meisje dat piano
speelt. Ze draait de blaadjes van haar muziekboek om,
wrijft af en toe een lastige krul uit haar ogen – en dat is
het zo wat. Toch sprongen mij telkens weer de tranen in
de ogen wanneer ik die tekst bracht. Mijn lerares begreep
mijn ontroering. Ze meende te weten dat de tekst een
fragment was uit een groter verhaal en dat het meisje
tuberculose had en spoedig zou sterven. Maar dat klopte niet, merkte ik enkele jaren jaren later toen ik mij een
dat ik ze tot mijn kinderen heb genomen
verzamelbundel had aangeschaft van de auteur, J.C. van
want ik alleen nog weet ervan
Schagen (Vlissingen 1891 - Deventer 1985). Het verhaal
wie is er buiten mij dan stenen
van het meisje is een moment-opname. Het kindje speelt
onverschilligheid?
piano en de kamer waarin dat gebeurt is 'een duikerklok
ze hebben niemand meer
in de tijd'. Een 'kleine eeuwigheid', dat was precies wat
zo hulpeloos
het was, zo'n moment waarop de tijd stil lijkt te staan en
zo eindeloos verlaten
je ademloos blijft luisteren. Alleen op het einde roept de
staan ze maar om me heen en zwijgen
auteur een onheilspellend beeld op. 'In de ontzettende
de weerlozen
verten van de Poolzee slaat nu een kleine ijsschots om en
die niets meer hebben dan mijn tranen
drijft dan verder met de zwarte golven.' Vele jaren later
sloegen ook in mijn leven de ijsschotsen om en toen onten hoe moet dat nu straks
dekte ik het gedicht dat hiernaast staat. Ik las en herlas
als ik bij hèn zal staan?
J.C. van Schagen (Woorden) het. Ik herkende het.
Nog niet zo lang geleden, op een zondag na de dienst, toonde
Janny Geluk mij een gedicht dat ze opgeslagen had op haar telefoon. Psalm 23 in de bewerking van een Vlaamse auteur van wie
ik nog nooit gehoord had, Guido Vanhercke (Oostende, 1950). Hij
bewerkte alle 150 psalmen voor zijn bundel Kind van eeuwigheden en van mensen (2011).
Psalm 23. Nog maar eens. Of niet? Want deze versie is zo anders.
November. Het wordt heel donker nu. We leven in een duistere
tijd. We denken terug aan wie ons voorgoed verlaten heeft. We
weten ons omringd door hen. Zo lang wij hen niet vergeten zijn,
horen zij nog bij ons, zijn ze niet echt weg. Maar hoe moet dat
straks, wanneer wij bij hen zullen staan?
En plots weerklinkt dit kleine lied. Een wens, een hoop, een
geloof. Eeuwigheid.
Dankjewel, Janny, dat je ons dit kleinood hebt bezorgd.
Mieke Felix

Psalm 23 (Bewerking: Guido Vanhercke)

Zal ik het zeggen?
Moge iemand mij bewaren
als een herder, als een wapen
als een huis waarin men rust.
Moge iemand mij te drinken
geven
Koel water op de lippen
die de mijne zijn.
Moge iemand wijzen:
dit is het pad.
Moge iemand zeggen:
er is geen dood voor jou
geen pijn, ga nu maar slapen
ik zal er zijn.
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Voor de kids
Dag lieve kinderen!!
Binnenkort mogen we een eerste kaarsje aansteken aan
de Adventskrans. Hopelijk ben je er ook bij!!
Martine De Jonge

Marleen Van Hoornyck
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mijnschool.be
Nieuws uit de Gaspard
Lieve mensen. Het nieuwe schooljaar is alweer een tweetal maanden geleden begonnen. De kinderen merken hopelijk niet al te veel van de bizarre tijden, al valt het natuurlijk niet mee je juf of meester steeds met mondmasker te horen en te zien spreken.
Ook de voorbereidingen voor de nieuw- en vernieuwbouw aan de school zijn nog steeds in volle
gang. Na de euforie over de goedgekeurde bouwvergunning (kerstavond 2019) diende een buur eind
januari 2020 een bezwaar in tegen de omgevingsvergunning. Dit zorgt nu voor de nodige vertraging,
maar we laten ons niet ontmoedigen.
We zijn dankbaar voor het architectenduo Vens-Van Belle dat voor ons opnieuw een origineel project ontwierp (zie vorige Klimop). Zij weten steeds op een ongeëvenaarde wijze ecologie, kwaliteit
en budgetten met elkaar te combineren. Hun creatieve realisaties ontvingen daardoor de afgelopen
jaren tal van prijzen die op menig krant en tijdschriftcover prijk(t)en.
Als bestuur zijn we onverdroten. Met meer dan volle ijver en doorzetting zal de gedeeltelijke nieuwbouw en vernieuwbouw er hoe dan ook komen. We zoeken naar oplossingen en we zijn creatief op
zoek naar de nodige fondsen. En daarbij hebben we uw steun broodnodig. Dankzij deze investeringen
kunnen we leerlingen tussen 2,5 en 12 jaar en het hele lerarenkorps op een duurzame, aangename
en pedagogisch verantwoorde manier laten les volgen en werken. Dit project is een verderzetting
van wat onze voorgangers in 1922 beoogden toen ze de Vereniging ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs in Gent vzw oprichtten, waar alle kinderen in een Bijbelse context en wereld worden
onderricht. Vertrouwen in de Allerhoogste doet ons geloven in dit sterk project dat binnenkort zijn
100-jarig bestaan viert. We willen u bedanken voor de vele jaren van ondersteuning en hopen ook in
de toekomst op uw steun te kunnen rekenen. Dank daarvoor!
Aletta Rambaut
Voorzitter Schoolbestuur

De jarigen in november…
06 november: Pascal Dhont
08 november: William Vanderbauwhede
09 november: Rita Martens
11 november: Andre Schaefer
13 november: Herwig Smetryns
19 november: Camille Hanappe
19 november: Christelle Kuipers
21 november: Daniel Van Steenkiste
21 november: Peter Hanappe
24 november: Arnold De Jonge
27 november: Els Maassen
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Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdamgemeente
Voor diegenen die al een
stap verder zijn en worden
geacht te werken, is het
ook vaak passen en meten
met hun tijd en zijn hun
ontplooiingsmogelijkheden beperkt, de verantwoordelijkheid voor hun
gezin en voor hun ouders
of andere familie vraagt
veel van hun emotionele
energie. Ook in deze groep
zijn er veel die het alleen
moeten rooien en dat is
nu nog zoveel moeilijker
als voor COVID-19.
Soms komen de woorden vanzelf, woorden om
te troosten of om iemand op te vrolijken. Soms
weet je niet wat je moet zeggen of in dit geval
moet schrijven. Niet dat het nu ineens zo extra-slecht gaat met onze mensen, eigenlijk niet,
maar de druk die van buiten op ons afkomt, begint zo door te wegen.
De maatregelen die verstrengen, de druk op de
ziekenhuizen en daardoor op het maatschappelijk leven, juist nu de donkere dagen elke dag
dichterbij komen. Dit heeft een heel grote impact op ons persoonlijk leven. Dit geldt voor alle
lagen van de bevolking, voor alle leeftijden, niemand wordt overgeslagen.
Toch komt dit op elke groep op een andere manier over en wordt het ook anders verwerkt: opstandig of gelaten, in verdraagzaamheid of vol
protest.
Als we bij de jongeren kijken, die nog bezig zijn
met school en hogere studies, is er weinig over
naast de droge leerstof om zich uit te leven, om
medestudenten te leren kennen, een lief te vinden en bestaande relaties vast te houden. Voor
hen zijn die jaren straks voorbij en niet meer in
te halen.
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En dan komen we bij de ouderen, de kwetsbaren, zoals constant wordt onderstreept, waarvan
een aantal toch nog actief is en anderen door
hun leeftijd en andere zorgen juist minder actief.
Steeds moeilijker wordt het in deze groep om gemotiveerd te blijven, omdat hier het einde van
de tunnel zo heel erg ver weg lijkt en de jaren
beginnen te korten. De noodzaak ook hier naar
contact is groot en van essentieel belang en toch
is dat juist wat ons in de laatste weken noodzakelijkerwijs wordt afgenomen.
Hoe vinden wij een weg om er voor onszelf mee
om te kunnen gaan, dat is de vraag en de opdracht waar we ons over moeten buigen om deze
donkere tijden het hoofd te bieden en niet op te
geven, want het leven van alledag gaat gewoon
verder.
Uitgesteld
De aangekondigde operatie voor An Puttemans
zou, als u dit leest, al achter de rug moeten zijn,
maar werd uitgesteld omdat die niet als hoogdringend wordt beschouwd. Lastig om alles dan
“on hold” te zetten met twee heel jonge kindjes.
Ook voor Bea en Herwig Smetryns, die mede
voor de oppas van de Ellie en Odette instaan, is

Pastoraat
er daardoor ook weer veel “hangende”, net nu
Bea aan haar allerlaatste weken begonnen is
voor haar welverdiende pensionering ingaat. Wij
wensen jullie sterkte en rust toe en bidden dat
alles uiteindelijk goed mag verlopen.
Polivalent werken
Van de leerlingen op school wordt veel aanpassing gevraagd, maar van de leerkrachten ook.
Naast het lesgeven in de klas, wat toch eigenlijk
de hoofdtaak van een leerkracht zou moeten
zijn, wordt daarnaast in deze maanden zoveel
extra administratie en digitale kennis en collegiaal bijspringen van hen verwacht, dat de druk
wel heel hoog wordt. Marleen Van Hoornyck kan
er een boek over schrijven. Ook voor jou dus
de nodige moed en energie om door te gaan
en daarnaast ook je dochters te kunnen helpen
waar nodig.
Muziek
Als je zelf graag en goed musiceert dan is dat een
bron van vreugde en motivatie om je te blijven
inzetten. John Debacker speelt heel graag viool
en trok zich op aan de repetities van de orkesten
waarin hij meespeelt, ook al werden die de laatste maanden al in kleine groepen onderverdeeld,
wat je noemt COVID-safe. Nu zijn die bijeenkomsten echter helemaal stil gevallen en dan worden
de dagen lang om door te komen. Daarom, houd
goede moed en trek erop uit, zoals je wekelijks
doet voor lange wandelingen.
Wat kunnen we doen?
Het is zo belangrijk dat wij elkaar virtueel vastpakken, juist door afstand te bewaren. Nu bezoekjes steeds schaarser moeten worden is de
telefoon een uitkomst en gelukkig wordt er onder elkaar heel veel gebeld, een koffiekletsen per
telefoon of skype, misschien ook in te voeren nu
we na de kerkdienst niet meer na kunnen praten
bij koffie of thee.

één naast familielid kan op bezoek komen, klinkt
het meestal, maar kaartjes kunnen wel of een telefoontje, al is dat niet altijd mogelijk. Dankbaar
zijn we voor al die partners, dochters, zonen en
kleinkinderen die hun dierbaren niet loslaten,
warmte die heelt.
Naar de kerk
Het is fijn dat we nog diensten kunnen en mogen houden, de ruimte in de kerk is veilig genoeg
en het is ook fijn dat we als één van de oudsten
Pierre Liagre weer in ons midden mochten begroeten, die door zijn zoon werd vergezeld en
als één van de allerjongsten
Robin Schrans, die met haar
ouders meekwam. Dit telt als
continuïteit en ook om te weten dat wat nu lang en somber
en donker is, voorbij zal gaan
en uiteindelijk weer zal leiden
tot betere tijden vol licht en
kleur en warmte, alleen gaat
dat waarschijnlijk niet zoals wij
het willen, wij zullen geduld
moeten oefenen en ons ook
COVID-proef gedragen.
Ik noemde dit keer maar enkele namen, maar
we kennen allemaal wel iemand van de kerk of
in onze naaste omgeving die het moeilijk heeft,
sommigen zien we in de zondagse kerkdiensten,
voor anderen is dat even niet mogelijk of niet
meer haalbaar, toch laten wij elkaar niet los en
mogen we vertrouwen dat dit onzichtbare snoer
onbreekbaar is als we God’s mededogen en oneindige trouw in ons hart bewaren.
Het ga u allen goed, zoals God dat wil.
Marijke Schaefer

De woonzorgcentra
Dit geldt zeker voor de bewoners in de woonzorgcentra, daar is het nu ook weer nodig de
voorzorgsmaatregelen te verstrengen en de contacten zo beperkt mogelijk te houden. Hooguit
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Ter overdenking
Wees niet bang… God heeft je zijn gunst geschonken
Lucas 1, 26 – 38

Binnenkort zal de kerkelijke kleur in paars
veranderen. Advent,
de tijd van verwachting en inkeer klopt
aan de deur. De periode die wij tegemoet
gaan, wil onze blikken op Zijn grootheid focussen.

nen we moeilijk plaatsen en begrijpen. Niet alleen tussen de landen, maar ook tussen mensen
is de afstand ineens groter geworden. We zijn
niet alleen bang van het virus, maar ook van elkaar. Tijdens de Adventsperiode van dit jaar wil
ik toch een voorzichtige oproep doen aan jullie
en aan mijzelf om niet bang te zijn als wij samen
de Meester tegemoet gaan.

De geboorte van Jezus moedigt ons aan om de
hoop niet op te geven. Het gaat niet goed, het
Coronavirus houdt ons leven nog steeds in zijn
greep en het einde van de pandemie lijkt nog
ver, heel ver weg te zijn. Toch zullen we in deze
Advent de bemoedigende woorden van de engel
horen: Wees niet bang!!! Ook als het soms moeilijk is, durf verder te gaan, durf op te staan, durf
geven, durf vragen en laat Jezus binnen, maak
plaats voor Hem in je huis en in je hart.

In een stad was ooit een man die 38 jaar ziek
was! Verlamd, maar hij heeft nooit opgegeven
en dat was zijn redding. Advent wil aan u en aan
mij vertellen dat wonderen nog bestaan en dat
Jezus komende is.

Kunnen we dat? Plaats maken voor anderen en
plaats maken voor Hem?! Of willen we liever alleen blijven en in onze eenzaamheid klagen dat
het leven moeilijk is en dat we bang zijn voor de
donkere dagen?
De bekende woorden van engel Gabriel: “Wees
niet bang… want Hij zal een groot man worden
en wordt Zoon van de Allerhoogste genoemd”
(Luc 1, 32 ) zullen ook met deze Advent klinken.
Samen met Maria stellen we de vraag: hoe kan
dat? Wij begrijpen dat niet. Advent nodigt ons uit
in deze nare tijden om meer te verwachten dan
eigenlijk kan, om het onmogelijk te verwachten.
Tijdens Advent steekt God zijn hand richting deze
wereld en vertelt dat de persoon Jezus onze garantie is dat het ook anders kan.
In de laatste acht maanden is het leven op deze
wereld ingewikkeld geworden. Vele dingen kun20 |

Kort voordat Jezus geboren is, heeft God alles in
het werk gesteld, zodat alles werkelijkheid kon
zijn. Op deze God mogen ook wij vertrouwen.
Deze God wil ook altijd onze God zijn. Als het
heel donker om ons heen is, maar ook als het
licht is. Als we ons verlaten en eenzaam voelen,
maar ook als wij gelukkig zijn.
Mede namens mijn vrouw en onze vier kinderen
wens ik jullie een gezegende Advent.

ds. Tihamér Buzogàny

Waar en wat in onze stad
Iets heel anders deze keer. Wat weten jullie te vertellen over
dit beest?
Heel moeilijk lijkt het me niet, maar dat is vaak zo als je het
antwoord kent. Veel succes weer voor de speurneuzen, ik ben
benieuwd naar jullie reacties over waar natuurlijk en wat er zo
omheen te vertellen valt.
Tot volgende maand.
Marijke Schaefer

De dictator Corona!
Wij groeten met de ellebogen.
Wij praten met een masker.
Wij hoesten of niezen in onze zakdoek.
Voorzichtigheid is nu prioriteit!
Corona houdt eenieder in de ban.
Wat is die dictator toch van plan.
De onzekerheid laat sporen na.
De mensheid wordt het beu.
De mensen hebben zich nog nooit
zo eenzaam en ongemakkelijk gevoeld.
Waar is onze zekerheid gebleven?
Onze vrijheid hangt aan de kapstok.
De mensen zijn veranderd.
Wij voelen de spanning onder elkaar aan.
De onzekerheid maakt eenieder bang.
Waar is onze rust gebleven?

vzw Kat zoekt thuis
Voor de vzw Kat zoekt thuis, waarvan ze lid is,
verkoopt Evie Jacques walnoten à 3 euro/kg.
Bij afname vanaf 5 kg vraagt ze 2,5 euro/kg.
Ze verkoopt ook lekkere chocolade in mooie
blikken doosjes ten voordele van Kat zoekt
Thuis, à 5 euro per doosje.
Zij brengt de bestellingen mee naar de kerk.
Thuis ophalen in Destelbergen kan ook na
telefonische afspraak.
Bent u geïnteresseerd, leg dan graag contact
met Evie Jacques:
GSM-nummer 0476/58.08.33
E-mail: jacques.evie@gmail.com

Iedereen maakt zich zorgen,
Over de dag van morgen.
Lidy De Brouwer
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Allerlei

Activiteitenkalender
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Dinsdag
10 november 19:30
Zondag
15 november 10:00
Woensdag
18 november 19:30
					
Donderdag
19 november 19:30
Zaterdag
21 november 10:30
Zondag
22 november 10:00
Woensdag
25 november 19:30
Zondag
29 november 10:00

Oecumenische Gebedswake (St. Baafs)
Kerkdienst met Avondmaal + Doctors on Mission
Avondcontact: Historische en theologische problemen
van het Lam Gods (Gent-Brabantdam)
Concert En attendant (Gent-Rabot)			
Bijbel in Gods huis (Gent-Brabantdam)
Voleindigingszondag
Profundo (Groenzaal - Gent)
1ste Advent Tijd

Zondag

06 december

2de Advent + Belijdenis

Vrijdag		

25 juni 2021		

10:00

Art of Faith Festival (Oude Abdij Drongen)

Dienstenrooster

Zondag, 8 november
Voorganger			
Dhr. Daniël Van Steenkiste
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)
Koffiedienst			geen
Zondag, 15 november
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogany
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes			
Doctors on Mission
Organist(e)
Koffiedienst			geen
Zondag, 22 november
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst			

Heilig Avondmaal

Voleindigingszondag

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Schaefer / Rita Martens
Kerkenwerk / Bloemen

Rita Martens / Serge Engelbosch - onder voorbehoud

Zondag, 29 november
Voorganger			
Ds. Edwin Delen
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes			Luchthavenpastoraat
Organist(e)
Koffiedienst			
Micheline Morel / Janny Geluk - onder voorbehoud
Zondag, 6 december
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst			

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

1ste Advent

2de Advent / Belijdenis

Herwig en Bea Smetryns - onder voorbehoud
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Bijbelleesrooster

NOVEMBER
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag

01 november
02 november
03 november
04 november
05 november
06 november
07 november
08 november
09 november
10 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november
16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november
30 november

Psalm 24		
Matteüs 22:34-46
Matteüs 23:1-12		
Psalm 67		
Matteüs 23:13-24
Matteüs 23:25-39
Daniël 7:1-14		
Daniël 7:15-28		
Daniël 8:1-14		
Daniël 8:15-27		
Matteüs 24:1-14		
Matteüs 24:15-28
Matteüs 24:29-44
Daniël 9:1-14		
Daniël 9:15-27		
Daniël 10:1-11		
Daniël 10:12-11:2a
Daniël 11:2b-12		
Daniël 11:13-24		
Daniël 11:25-35		
Daniël 11:36-45		
Daniël 12:1-4		
Daniël 12:5-13		
Psalm 97		
Matteüs 24:45-25:13
Matteüs 25:14-30
Matteüs 25:31-46
Jesaja 1:1-9		
Jesaja 1:10-20		
Jesaja 1:21-31		

Koninklijke intocht
Kernvragen
Wel hun woorden, niet hun daden
Volkenbond
Schijnheiligheid
Onwil
Een blik in de hemel
Hogere dierkunde
De ram en de bok
Uitleg van Gabriël
Zware tijden
Iedereen zal de Mensenzoon (h)erkennen
Laat je niet overvallen, maar verrassen
Verootmoediging
Nog zeventig weken
Indrukwekkend
Krachten
Opgaan, blinken en verzinken
De een na de ander
Heilig verbond bedreigd
Zelfoverschatting
Geheimhouding
Eindtijd
Hemeltaal
Wees voorbereid: controleer je oliepeil
De volle honderd procent
Christelijk sociaal
Verlaten en verlaten worden
Het gaat om je hart!
Zuivering

DECEMBER
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
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01 december
02 december
03 december
04 december
05 december
06 december

Jesaja 2:1-9		
Verenigde naties
Jesaja 2:10-22		
Berg je!
Jesaja 3:1-12		
Chaos
Jesaja 3:13-4:1		
Wanverhouding
Jesaja 4:2-6		
Vernieuwing
1 Tessalonicenzen 1:1-10 Missionaire gemeente

