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Van de kerkenraad
Inhoud

Wanneer deze Kerkbrief in uw brievenbus valt, 
zitten we midden in de veertigdagentijd, een tijd 
van bezinning over ons leven, onze gewoontes, 
ons geloof, een tijd van inkeer, een tijd van voor-
bereiding op het Paasfeest. Zoekt u nog inspiratie 
vanuit de Bijbel, dan kunt u altijd inpikken op de 
leesplannen, die verder in de Kerkbrief vermeld 
worden.

Aangezien het voor het ogenblik niet duidelijk 
is of we nu voor een derde COVID-golf staan of 
niet, verwacht de kerkenraad geen versoepeling 
van de geldende maatregelen en gaan voorlo-
pig alle activiteiten (kerkdiensten, Bijbelstudie, 
Avondcontact, …) verder digitaal door. 

Bent u geïnteresseerd om wekelijks een link voor 
de online-kerkdienst te ontvangen, dan kunt u 
zich hiervoor nog altijd opgeven bij ds. Tihamér 
Buzogány. Wenst u de online-dienst in de kerk bij 
te wonen (tot maximum 14 bezoekers), dan kunt 
u zich tot ’s vrijdagsavonds inschrijven bij onze 
predikant. Uiteraard blijft koffie of thee drinken 
na de dienst uitgesloten. 

Uw kerkenraad ging in op het voorstel van de 
gemeente Horebeke om af en toe gezamenlij-
ke online-diensten uit Gent-Brabantdam en uit 
Horebeke te organiseren. Zo zult u in maart op 
een zondag de gezamenlijke dienst uit Horebeke 
kunnen volgen en zal het zijn alsof wij virtueel op 
bezoek zijn in de Geuzenhoek.  

Wij wensen u veel leesgenot van deze Kerkbrief 
toe.
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Terugblik

Beiroet
Op 4 augustus vorig jaar werd de Libanese 
hoofdstad Beiroet opgeschrikt door een al-
lesverwoestende explosie.
De World Communion of Reformed 
Churches (WCRC) riep haar lidkerken - 
waaronder de VPKB - op tot gebed en con-
crete hulpactie. Samen met Protestantse 
Solidariteit organiseerde de VPKB in sep-
tember een inzamelingsactie die zou lopen 
tot en met 31 december 2020. 

De Synodale Raad deed daarbij de toezeg-
ging om het totaal van het gecollecteerde bedrag te verdubbelen. Nu is het de tijd om deze belofte 
in te lossen. Het bij Protestante Solidariteit ontvangen bedrag is 8.433,95€ en wordt aangevuld tot 
een eindbedrag van 17.000€ en overgemaakt aan de WCRC die in direct contact staat met de lokale 
kerken en de bevolking waardoor onze steun rechtstreeks bij de slachtoffers terecht komt.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen!
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Terugblik

de Helpende Hand Gent
Deze vzw meldt dat 98 % van de vooropgestelde 10.000 
euro is binnengekomen en is ontzettend dankbaar aan 
iedereen die gehoor gegeven heeft aan de Kerstactie. Er 
is nu voldoende voor 9 à 10 maanden voedselondersteu-
ning. 

Na 2 jaar van wachten en bidden kon in december voor het eerst de 
kinderclub van de Helpende Hand van start gaan. 
Omwille van COVID echter alleen voor kinderen van de lagere 
school. Dertig blije kinderen konden achteraf hun kerstcadeau mee 
naar huis nemen. 
Op aanvraag van de moeders wil men dit initiatief nu elke maand 
laten plaatsvinden. 

Over het voorbije jaar heeft men de vraag naar 
materiële hulp en zorg zien toenemen. Voor 
iedere nieuwe hulpvraag heeft de Helpende 
Hand een nieuwe buddy nodig! 
Momenteel doert 1 iemand het werk van 10 
buddy’s en het aantal blijft toenemen. 
Er worden dus dringende nieuwe vrijwilligers 
gezocht! Op onderstaand e-mailadres kunt u 
de buddy-brochure opvragen. 

Website: www.dehelpendehand.org
E-mailadres: wzs@dehelpendehand.org
Bankrekeningnummer: BE86 9796 2344 2950
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Vooruitblik

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.

Radicalisme
Religies worden steeds vaker als instrument van discri-
minatie en strijd ingezet. Daarbij primeert een conserva-
tieve agenda, predikt en praktiseert men uitsluiting en 
installeert men angst en agressie. In sommige gevallen 
ontaardt radicalisme in terreur. De Faculteit zet de lezin-
gen over dit thema open voor een breed publiek.

Donderdag 4 maart
Voormiddag: BS – Presentatie exegese 
Namiddag: BS – vervolgsessie en gesprek

Donderdag 11 maart
Voormiddag: RS – Historisch-theologisch overzicht van religieus fanatisme (Prof. J. Temmerman) 
Namiddag: PT – Angst en hoop (Prof. L.J. Parlevliet)

Donderdag 18 maart
Voormiddag: BS – Uitwegen uit radicalisme (Prof. A. Knop) 
Namiddag: GASTCOLLEGE - 17u-18u30 Human Dignity in the process of Radicalization (Prof. Elizabeta 
Kitanovic (Human Rights))

Donderdag 25 maart
Voormiddag: RS – Presentatie literatuur
Namiddag: GASTCOLLEGE The Dutch East India Company in the East Indies, Strict Protestantism and 
Intolerance (Prof. Jack McDonald (Systematic Theologian))

Woensdag 31 maart
GASTCOLLEGE Contextualisering van de heilige oorlog: geweldteksten in Jozua als een counter-theo-
logie voor religieus radicalisme 
(Dr. Jannica de Prenter, Theoloog INTERDISCIPLINAIRE MASTERMODULE APOCALYPS))

Donderdag 1 april
Voormiddag: GASTCOLLEGE Kerk in de samenleving en mensenrechten (Ds. S. Fuite (voorzitter VPKB))
Namiddag: PT – Geweld en liefde (Prof. L.J. Parlevliet)
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Vooruitblik

Avondcontact virtueel!
Toen we op woensdag 24 februari de tweede online-voordracht hadden 
in het kader van Avondcontact konden we 28 mensen verwelkomen, dat 
was meer dan de eerste in januari. Deze formule is natuurlijk niet ideaal, 
maar geeft ook perspectieven. De voorbereidingen waren evenwel niet 
vanzelfsprekend omdat zowel wij als organisator, als de spreker hier niet 

zoveel ervaring mee hebben. Maar het lukt ondertussen al aardig ;-) 

Prof. Jan Dumoulyn schetste in januari het breder plaatje waarbinnen Jan Van Eyck leefde en werkte. 
De geboorteplaats van Jan Van Eyck kwam ook even ter sprake in de voordracht van Paul Van den 
Bremt toen de spreker opperde dat Van Eyck mogelijk uit Arendonk, de Kempen, afkomstig zou kun-
nen geweest zijn. In de komende drie voordrachten zullen nog onbekende aspecten uit het oeuvre 
van Van Eyck aan bod komen. 

Zoals u wel weet, kunnen de voordrachtavonden niet doorgaan in onze vertrouwde Brabantdamkerk. 
Maar gelukkig zijn er anno 2021 alternatieven waardoor we toch de voorziene voordrachten kunnen 
plannen! Samen met veel van thuis uit werkenden kunnen we nu ook ZOOMEN. Dit is een program-
ma waardoor we met velen en zelfs echt met heel veel, samen naar bijvoorbeeld een voordracht 
kunnen luisteren. Naast het feit dat we elkaar zien, als de aanwezige daar de toestemming voor geeft, 
is het ook leuk om vooraf en erna nog te kunnen napraten. Het is de gelegenheid om vragen te stellen 
aan de spreker. Maar daarnaast heeft het nog voordelen. Zo kunnen we ver over de Gentse grenzen 
heen mensen verwelkomen. Het is immers niet evident om voor 
een voordracht uren te reizen, maar ook een verbinding met de 
andere kant van de wereld is mogelijk. Onze Nina Dutoit (Stil-
baai, Zuid-Afrika) kon er zo al tweemaal bij zijn! En zelfs voor 
diegenen die er op het moment van het ZOOMEN niet bij kun-
nen zijn, wordt de voordracht opgenomen. Deze opname kan 
dan wanneer u het maar wilt, bekeken worden op het YouTube 
kanaal van onze kerk: de naam is BRABANTDAMKERK. De twee 
afgelopen voordrachten zijn zo te beluisteren.

Voor de volgende voordracht die doorgaat op woensdag 17 
maart om 19:30 geef ik alvast de link hier mee: https://zoom.
us/j/92229743255?pwd=OVdNSXgzd0Q5VHNaRW4xdGZyWGt-
1dz09
U kunt me ook gerust een mailtje sturen, zodat ik u dan de link 
kan bezorgen via e-mail! U hoeft op de avond zelf enkel op de 
link te klikken en u wordt binnengelaten! 
U merkt het, Avondcontact gaat zeker de komende maanden 
nog viraal! Hopelijk zien we elkaar op 17 maart ek. als Kathleen 
Froyer (één van de hoofdrestauratoren en communicatieverant-
woordelijke voor de restauratie van het Lam Gods en verbonden 
aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brus-
sel) ons onderhoudt over de twee reeds afgewerkte restauratie-
fases van het Lam Gods!

Aletta Rambaut
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Vooruitblik
Zoom-Bijbelstudie 
25 maart om 19:30

Door omstandigheden kon de voor donderdag 18 februari geplande digitale Bijbel-
studie niet doorgaan. We hopen elkaar in maart wel te kunnen ontmoeten rondom 
het thema dat we in februari niet konden bespreken. De brief van Paulus aan de 
Romeinen is geen gemakkelijke lectuur maar toch hoop ik dat we na twee sessies te 
weten komen hoe de verhouding tussen het jodendom en het geloof in Jezus Chris-
tus in Rome in de tijd van Paulus was.   
Op donderdag 25 maart om 19:30 hoop ik tijdens de Zoom Bijbelstudie de eerste 
drie hoofdstukken van de al genoemde brief met jullie te kunnen bespreken. Ook 
deze keer zal ik ervan uitgaan dat deelnemers de betreffende hoofdstukken van de 
Romeinenbrief hebben gelezen. 
Vanaf 19:20 zal de Zoomkamer open zijn, we beginnen stipt om 19:30 en ronden 
uiterlijk om 21:00 af. De link naar deze Zoomsessie zullen degenen die zich voor deze 
sessie bij mij inschrijven, op tijd ontvangen. Wees welkom.
Laat ons bidden en hopen dat er betere tijden komen en wij snel fysieke Bijbelstu-
dies mogen organiseren.  

Ds. Tihamér Buzogány 

De Algemene Kerkvergadering, sinds kort ook wel ProFest genaamd, stond gepland 
op Hemelvaartsdag 2021. Dit grootschalige VPKB-evenement werd echter eind vorig
jaar geannuleerd of beter, er werd beslist om dit met exact één jaar uit te stellen. 
Te noteren in de agenda’s dus: AKV/ProFest op Hemelvaartsdag 26 mei 2022!

Nu de AKV/ProFest met een jaar opschuift, opperden enkele mensen de idee om
om op a.s. Hemelvaartsdag een nationale online-kerkdienst te houden. Een natio-
nale viering met inbreng van alle districten op 13 mei 2021. Binnenkort volgt meer 
informatie, maar ook dit mag u dus al in uw agenda noteren.

Nationale online-
kerkdienst 
Hemelvaartsdag 2021

Bijeenkomst van 
het Belgisch-Duits 
Convent
25 tot 28 augustus 2021

Vorig jaar moesten we helaas de bijeenkomst van het Convent vanwege de Corona 
afzeggen. Hopelijk bent u tot nu toe goed door deze inspannende en uitdagende tijd 
heen gekomen! We hopen van harte, dat we dit jaar weer kunnen samenkomen, 
ook al zullen we zeker de verdere ontwikkelingen nauwkeurig in het oog houden. 
In elk geval willen we graag bij deze aankondigen, dat we van plan zijn om dit jaar 
van 25 tot 28 augustus 2021 in de Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen 
samen te komen (Dieperzbergweg 13-17, 57610 Altenkirchen/Westerwald, https://
www.lja.de) 
We hebben besloten het thema van vorig jaar te handhaven, omdat dit niets aan 
actualiteit heeft ingeboet: Klimaatverandering - Klimaatcrisis, Theologisch verant-
woord spreken over het behoud van de schepping.
We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze data vast wilt noteren. Ik zie er-
naar uit u op onze conferentie te ontmoeten en groet u zeer hartelijk uit naam van 
onze voorbereidingsgroep.

Ds. Jelle Brouwer, Mechelsveldstraat 46 - B- 2800 Mechelen 
Tel. 015/20.51.54 
e-mail: jhbrouwer@protestant.com
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Van het district

Nieuws uit het district Oost- en 
West-Vlaanderen
 Het district van de beide Vlaanderen bevindt zich 
op een kantelpunt na het ontslag van zijn voorzitter en het 
aangekondigde vertrek van twee bestuursleden in het na-
jaar wegens hun leeftijd. Einde mei zal de districtsvergade-
ring dan ook drie nieuwe leden voor het districtsbestuur 
dienen te verkiezen.
 Dit betekent echter niet dat wij in die tussentijd 
stilzitten. Met de Voorzitter van de Synodale Raad werden 
diverse (digitale) vergaderingen gehouden waarin de onrust 
in ons district van de afgelopen maanden besproken werd, alsook de mogelijkheden met de vrijgeko-
men predikantsplaatsen na het sluiten van de kerken in Wevelgem en Geraardsbergen. De plaats van 
hulppredikant, die oorspronkelijk aan onze gemeente was toegewezen, wordt nu ter beschikking ge-
steld van het Protestants Historisch Museum in Horebeke. Het masterplan van dat museum werd na 
goedkeuring door onze districtsvergadering ook door de Synodale Raad aanvaard, zodat de zoektocht 
naar een geschikte conservator gestart kan worden. Zijn of haar opdracht zal erin bestaan via het mu-
seum meer bekendheid te geven aan het verleden en heden van het protestantisme in Vlaanderen.
 In de vacante gemeenten Kortrijk en Ronse zijn er goede contacten met kandidaten en een 
snelle doorstart wordt in beide gemeenten verwacht. Daarbij wordt maximaal gestreefd naar re-
gionale samenwerking tussen plaatselijke gemeenten, een evolutie die na het eindrapport van de 
werkgroep Eigentijds Kerkzijn in het hele land merkbaar is.
 Corona was het afgelopen jaar een nadeel en een voordeel. Ondanks de digitale koffiebab-
bels (soms met meerdere kerken) blijven onderlinge contacten moeilijk. Maar digitale diensten via 
websites of Facebook blijken ook weer mensen te bereiken die voorheen geen kerkbezoekers waren.
 Op 24 februari was er een constructief overleg tussen de twee Nederlandstalige districtsbe-
sturen om de samenwerking concreter te maken en meteen ook te zien hoe het jongerenwerk van 
ProJOP in Vlaanderen een nieuwe boost kan krijgen. Want wij zijn ons bewust van de waarheid “wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst” (en wie de toekomst heeft, heeft de jeugd ). 

Rudy Liagre, Districtssecretaris

Hartelijk gefeliciteerd!
6 maart: Mark Bettens
11 maart: Adriaan Van Bree
11 maart: Emilie Van den Boer
11 maart: Ingrid Dhont-De Meyer
14 maart: Peter Van Damme
15 maart: Erica Görtzel
19 maart: Maarten Jonckheere
20 maart: Anne-France Lutke Schipholt
23 maart : Simonne Vereecken
24 maart : Huguette Spatz

1 april : Marleen Van Hoornyck
3 april : David Buzogány
3 april : Tihamér Buzogány
6 april : Sarah Bettens



10 | 

40-Dagentijd
Veertig dagen
tijd voor verandering
voor inkeer en omkeer
om te beseffen
en te gedenken
 
Veertig dagen zal het genoeg zijn?
voor inkeer en omkeer,
naar u en naar de wereld die u zo lief heeft.
Veertig dagen zal het genoeg zijn?
om het coronavirus te bannen,
om zorg te dragen
en meer medemens te, worden?

Veertig dagen
tijd voor verandering
zodat de aarde kan opleven,
het klimaat tot rust kan komen,
dieren niet langer geofferd worden voor winst,
de planten, water, vaccins niet langer gepatenteerd
en ieder mens een plaats heeft aan de tafel.

Veertig dagen tijd
zal het genoeg zijn?

Bron: VPKB-Vorming

Twee nieuwe leesplannen voor de Veertigdagentijd

Er zijn twee nieuwe leesplannen te volgen in de app Mijn Bijbel: Niet van brood alleen en 40 dagen 
met Marcus.
17 februari was het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. Voor veel mensen is deze perio-
de een bijzondere tijd. Bent u ook op zoek naar een manier om u te bezinnen en voor te bereiden op 
Pasen? Dan zijn deze twee leesplannen echt iets voor u! U kunt nog inpikken.

Hoe te volgen?
https://www.bijbelgenootschap.nl/
Om u aan te melden voor het leesplan downloadt u gratis de app Mijn Bijbel en gaat u binnen de app 
naar het menu. Hier vindt u het kopje leesplannen. Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de 
nieuwe leesplannen en kunt u een kijkje nemen bij de leesplannen die eerder verschenen zijn.
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40-Dagentijd

40-Dagentijd: tijd van inkeer en omkeer
“Het is absoluut noodzakelijk dat we het oude paradigma van de wil tot macht en overheer-
sing over alles - de gesloten vuist - opgeven in ruil voor een paradigma van zorg voor alles 
- de uitgestrekte hand -” (Leonardo Boff).

Volgens de bekende Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff heeft de coronapandemie de grenzen 
van ons pact met de aarde duidelijk gemaakt, de mythe doorprikt dat wij God op aarde zijn en naar eigen 
goeddunken over de aarde kunnen beschikken. 
Francis Bacon zei ooit dat wij de natuur moeten martelen tot ze alle geheimen prijsgeeft. Die visie hebben 
wij tot het uiterste doorgedreven en zo hebben wij een aanslag gepleegd op de duurzaamheid en op de 
planeet en het leven.

“Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft” ( Psalm 24:1). 

Dat is de eco-spiritualeit van ons als christenen: de zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijke huis. 
De aarde geeft ons alles en in ruil moeten wij voor haar zorgen. Door het ondergraven van onze zorg voor 
de schepping brengen wij het leven zelf in het gedrang. 
Van de Norbertijn Luc Vankrunkelsven, lid van  Ecokerk, verschenen vorig jaar twee boeken over Brazilië, 
waarin hij niet zomaar vertelt over een exotisch land, maar ingaat op wat Europeanen te maken hebben 
met de vernietiging van ecosystemen zoals de Amazone en de Cerrado. De enorme agro-business die daar 
zorgt voor het vernietigen van de ongerepte natuur en het kappen van bossen om landbouwgrond vrij te 
maken voor de verbouw van soja en maïs. Voedsel voor het vee. Vee dat geëxporteerd wordt naar Europa, 
waarvan het vlees door Europeanen te veelvuldig gegeten wordt. Door deze grootschalige ontbossing 
vernietigen we ook leefgebieden van miljoenen virussen en bacteriën die uiteindelijk op de mens worden 
overgedragen.
“De coronacrisis is klein zeer vergeleken bij de klimaatcrisis”. Zo’n uitspraak schud je wakker. Wat staat 
ons te wachten? We kunnen allemaal lezen dat de opwarming van de aarde zal oplopen tot 3°C, terwijl 
dat niet meer mag zijn dan 1½ C° in 2030. Dat is al over tien jaar! Hoe oud zijn dan onze kinderen en onze 
kleinkinderen? Wat gaan zij meemaken? Welke aarde laten we achter voor hen?
De jeugd blijft de klimaatcrisis voelen. Een onderzoek van de V.N. laat zien dat de jongeren in de meest 
vervuilende landen (Duitsland, Canada o.a.) er het sterkste van overtuigd zijn dat de klimaatverandering 
een wereldwijde noodsituatie is. Zelfs in Covid-tijden blijft er onder hen grote onrust bestaan over het 
klimaat. Wereldwijd ziet 69 % van de minderjarigen klimaatverandering als een internationale noodsitu-
atie. Bij mensen boven de zestig denkt 58 % daar zo over. De meeste jongeren vinden dat de regeringen 
krachtiger en sneller moeten optreden tegen de klimaatcrisis: maatregelen voor het behoud van bossen,  
voor behoud van biodiversiteit, voor het gebruik van groene energie. Van alle voorgestelde maatregelen 
is een vegetarisch dieet het minst populair. Dus tijd voor bezinning op ons voedsel! Minder vlees eten 
bijvoorbeeld! Minstens twee keer per week een vegetarische maaltijd. En denk ook hierover na: teveel 
voedsel wordt verspild. Ons eten is te goedkoop: de natuur wordt te zwaar belast, in de kostprijs van 
voedsel worden geen milieukosten meegerekend en boeren verdienen te weinig. Genoeg om over na te 
denken in deze veertigdagentijd: tijd van inkeer en ommekeer! Op de website van de VPKB is een Checklist 
beschikbaar om individueel of als kerk stappen te zetten. Zie ook de website van Ecokerk. Een motto voor 
een bezinning in deze veertigdagentijd zou kunnen zijn: Denk globaal! Handel lokaal!  

VPKB-Werkgroep Kerk in de Samenleving
Meer informatie: 
website: https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving/ en 
Ecokerk: www.ecokerk.be 
Info en contact: Greet Heslinga ( greetheslinga@skynet.be)
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Ko van Heest
Toen we vorige 
maand vernamen 
dat op donderdag 
11 februari ons 
trouw en toege-

wijd gemeentelid, tevens decennialang organist, 
Ko van Heest was heengegaan, vervulde dit be-
richt ons tegelijk met droefheid en dankbaarheid.
Droefheid omdat na een kort ziekbed ons een 
bijzonder toegewijd en trouw gemeentelid ont-
viel en niettegenstaande hij heenging op een 
toch wel een gezegende leeftijd, net geen 95.
Dankbaarheid omwille van alles wat Ko  geduren-
de vele decennia met onverdroten inzet heeft be-
tekend voor de Brabantdamkerkgemeenschap.

Met name als organist. Ko kon als de beste im-
proviseren op het orgel! Hij las enkel de bovenste 
notenbalk maar kon met beide handen spelen en 
nog met de voeten ook! 
Daarom hadden we op zondag 6 oktober 2019 
samen met Ko’s familie, ook die uit Ridderkerk, 
een speciale dankdienst gehouden waarin we 
Ko heel terecht hebben bedankt voor veertig 
jaar trouwe dienst als organist in diverse kerken, 
waaronder de Brabantdamkerk.  
78 jaar aan het orgel, van Amsterdam tot Gent, 
en 44 jaar trouwe orgeldienst voor de Grote Wit-
te Tent in Dillingen, Groot-Hertogdom Luxem-
burg !

We herinneren ons Ko als een man die graag ge-
tuigde van zijn diepe geloof. Ko hield heel veel 
van muziek, met name protestants geïnspireerde 
muziek waarin dit geloof mooi doorklonk. Zijn 
diepe geloof gaf hij aan zijn kinderen en kleinkin-
deren mee.
Ko groeide op in Amsterdam. Als jonge Amster-
dammer maakte hij tijdens de Tweede Wereld-
oorlog van heel dichtbij de Jodenvervolging mee. 
Hij vond dat verschrikkelijk en praatte daar nog 
vaak over.
Ko praatte de laatste jaren ook vaak over het 
gemis van zijn geliefde vrouw Hillechiena, Gina, 

toen ze hem 10-11 jaar geleden na een kort ziek-
bed veel te vroeg verliet, want zo voelde hij dat 
aan. Ze waren immers heel lang een heel hecht 
echtpaar, ouders en grootouders van een prach-
tige familie.

Op donderdag 18 februari leidde ds. Tihamér 
Buzogány een mooie en sobere uitvaartdienst in 
de Brabantdamkerk. Wegens de nog steeds gel-
dende coronamaatregelen werd dit een uitvaart-
dienst waaraan maximum 15 familieleden van  
Ko mochten deelnemen.

Na de dankdienst voor het leven van Ko brachten 
één van zijn kinderen en enkele van zijn kleinkin-
deren enkele mooie en ontroerende getuigenis-
sen over hun vader en grootvader.

Ko is meer dan 4 decennia lang hét gezicht en 
dé promotor geweest van de Grote Witte Tent, 
ook in protestants Vlaanderen. Tijdens de zomer-
vakantie worden daar ’s zondags in een letterlijk 
grote witte tent - zij het wit met gele strepen - 
erediensten gehouden, met telkens een kinder-
nevendienst, met ook in de week een uitgebreid 
kinderanimatieprogramma. En dat in een kam-
peerstreek van het Groot-Hertogdom Luxem-
burg die heel populair is onder Vlamingen, maar 
vooral Nederlanders. En de organisatoren van de 
Grote Witte Tent zagen in dat vooral tijdens deze 
ontspannende vakantieperiode velen het toch 
wel fijn vinden om op zondagmorgen ook tijdens 
de zomervakantie samen te komen rond het in-
spirerende Woord van God. 
Toen de organisatie begin de jaren 1980 een 
moeilijke periode doormaakte, werd beroep ge-
daan op Ko om de GWT er weer helemaal boven-
op te helpen. En daar is Ko met brio in geslaagd. 
We mogen gerust stellen dat - naast zijn familie 
- de GWT één van Ko’s levenswerken is geweest. 
Daarnaast is Ko vele jaren ondervoorzitter ge-
weest van de Gentse afdeling van BENEV, de Bel-
gisch-Nederlandse Vereniging. Deze vereniging 
streeft naar een nauwe en vriendschappelijke 
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samenwerking tussen 
België en Nederland.

Ook privé hebben we 
heel wat van Ko kunnen 
leren. Zo leerde hij ons 
kennis maken met die 
typisch Hollandse bit-
terballen. 
En Ko was altijd van de 

partij voor een eetfestijn met de nieuwe maatjes. 
Vele jaren gesponsord door de Nederlandse Am-
bassade en daarna door zijn oudste zoon Jaap.
Ko was ook steeds te vinden voor een daguitstap 
naar Ouddorp (Goeree-Overflakkee, Zeeland),  
voor een bezoekje aan onze gemeenteleden 
Wim en Ina Pesch-Beije. Hij wist ons immers te 
vertellen dat de familie van Heest oorspronke-

lijk uit Ouddorp afkomstig is. Daarom had het 
schilderachtige Ouddorp wellicht 
een extra aantrekkingskracht voor 
hem.
Wat Ko in de late herfst van zijn le-
ven nog bijzondere vreugde heeft 
gebracht, is dat hij de geboorte 
van een eerste achterkleinkind 
heeft mogen beleven: vorige zo-
mer (4 augustus 2020) beviel zijn 
kleindochter Marianne (Anne) im-
mers van Louise. 
Hiernaast ziet u een foto van dit 
viergeslacht dat straalt van geluk:  
Ko, Chris, Anne  en Louise. 
Dank je Ko, voor alles wat je voor 
ons betekend hebt !

Francis Van De Walle

Met deze link:  https://vimeo.com/user127908769/download/513762388/4546f3a89f  kunt u hope-
lijk nog een videofilm vinden van de uitvaartdienst van Ko op donderdag 18 februari 2021. 

Enkele anekdotes

Enige jaren geleden gingen we voor het eerst in ons leven in kerkverband op reis naar Israël. Ko ging 
ook mee.
Op het programma stond onder meer een bezoek aan de Dode Zee. Daarvan is geweten dat het zout-
gehalte (zeg maar pekel) van die zee zo hoog is dat naar het schijnt je er niet in kunt verdrinken, maar 
blijft drijven. Gegadigden om te zwemmen waren er in onze groep nauwelijks. Maar Ko wou toch 
zwemmen. Op zijn rug liggen in het water was niet zo moeilijk, maar overeind komen uit het water 
was andere koek. Het zoute water maakte alles spiegelglad, onder meer de rotsen onder water en op 
de oever, en Ko viel telkens weer plat in het water. Hulp daarbij bleek vreselijk moeilijk.
Toen hij er eindelijk uit was, was hij genoodzaakt een douche te nemen op het strand om het zout af 
te wassen. Daarna werd koers gezet naar de kleedkamers… 
Helaas duurde alles een flinke poos… en uiteindelijk bleek Ko zoek. Ko was namelijk op zoektocht 
geweest naar zijn wandelstok op het strand. Die bleek iemand anders - wellicht bij vergissing - mee-
genomen te hebben. Want vlakbij waar zijn wandelstok had gelegen, lag er een wandelstok die heel 
goed op de zijne leek, maar er stond wel een Hebreeuwse tekst op. Goed, dan neem ik die maar in 
de plaats, moet Ko gedacht hebben.
Eind goed al goed, Ko was tot slot toch terecht, maar ons volgende programmapunt, een bezoek aan 
de grotten van Qumran, werd helaas wegens tijdsgebrek afgelast. Ko had toch zijn zin gehad. Voor 
hem was dat toch het belangrijkste geweest, even dobberen in de Dode Zee.
-------
Tijdens dezelfde reis aten we op een middag allemaal samen in een plaatselijk restaurantje. Op het 
menu stonden falafels en rauwkost. Falafels zijn vegetarisch en toen Ko (tot overmaat van ramp) de 
overvloed aan rauwkost zag,  liet hij zich ontvallen: “Ik ben toch geen konijn …” 

Daniël en Christiaan Van Steenkiste-Buysse
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Uw bijzondere aandacht voor
Christine Dewaege-van Belle met 
vervroegd pensioen

Na je job in het bankwezen voelde je het als een roe-
ping om voor de VPKB te werken, hetgeen je 38 jaar 
lang gedaan hebt, meer bepaald voor de dienst gods-
dienstonderwijs... niet altijd in eenvoudige omstan-
digheden, qua werk en qua sfeer aangezien in de loop 
der jaren door de Staatshervorming het onderwijs 
geregionaliseerd is met diverse wetgevingen voor de 
respectievelijke Gemeenschappen tot gevolg, die je 
onder de knie moest zien te krijgen.
Je hebt je werk altijd met een warm hart gedaan en 
met nauwkeurigheid, hetgeen van groot belang is voor o.a. het benoemen of aanstellen van de 
vele leerkrachten (diploma’s controleren, dossiers in orde krijgen…). 
Deze precisie trek je met creativiteit door in je verschillende hobby’s van piano- en orgelspel en 
het maken van patchworkkussens en quiltdekens. Ware kunstwerken zijn dit. Daarom is het fijn 
dat je als afscheidsgeschenk van de VPKB o.a. een lidmaatschap bij de Belgische Quilt Vereniging 
gekregen hebt. De weg staat nu vrij om een Quiltcursus voor gevorderden te volgen of tentoon-
stellingen in het buitenland te bezoeken in combinatie met een verblijf op een leuke camping in 
jullie mobilhome. 
Om dit te kunnen doen en nog veel quality time te kunnen doorbrengen met jullie kinderen en 
kleinkinderen wensen wij jou en je echtgenoot Etienne nog lang een goede gezondheid toe. 
Bedankt voor alles en tot ziens!        

Namens de kerkenraad, Bea Baetens

GASPARD heeft een VERRASSING voor u in petto

Om de renovatie en uitbreiding van de Gaspard-de-Coligny-School te ondersteunen wordt er 
door enkele enthousiastelingen onder impuls van Jacqueline Vanderhaegen en tevens nieuw  
bestuurslid van de school, een nieuwe uitdaging voorbereid, waar u binnenkort aan mee kunt 
doen. 
We houden het nog geheim, maar kunnen nu al vertellen dat u er met uw bubbel of vrienden of 
gezin een toffe namiddag mee kunt beleven. Er is weinig nodig, maar best voorziet u een goed 
humeur, speurzin, goede ogen, samenwerking en een creatieve geest. Voor die inzet en uw 
redelijke geldelijke bijdrage kunt u er ook mooie prijzen mee winnen en u bent vrij om zelf het 
moment van deelname te kiezen. Wat wil een mens nog meer? Dus houd uw ogen en oren open 
om deze kans niet te missen… Tot spoedig. 

De Dametjes

In het trimestrieel tijdschrift van het bisdom Gent Kerkplein (maart 
2021) staat een interessant interview met ds. Tihamér Buzogány. 
Wie dit wenst, kan dit digitaal opvragen bij Bea Baetens.
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

Mijn vader zong de liedjes
die zijn moeder vroeger zong later voor mij, 

die ze half verstond

Judith Herzberg, “Jiddisch”

Het was voor mij al van in het begin duidelijk dat Judith Herzberg de eerste vrouw zou zijn die ik het woord 
zou geven in deze rubriek -  en dat het dan om één van haar 27 Liefdesliedjes zou gaan. Die bundel, een 
bewerking van het Hooglied, is in 1971 uitgegeven en was eigenlijk bedoeld voor kinderen. Het zijn, al bij 
al, geen echte kindergedichten geworden, maar het lijkt wel alsof die eeuwenoude Bijbelse liefdespoëzie 
gisteren is geschreven, zo fris en nieuw klinkt het plots. Het is blijkbaar mogelijk om die vele lagen van 
interpretaties bovenop interpretaties en weer nieuwe varianten en verduidelijkingen weg te denken. Dat 
net dit Bijbelboek zo vaak een andere betekenis heeft gekregen, is geen toeval. In het hele boek wordt 
de naam van de Allerhoogste geen enkele keer genoemd en het lijkt niet meer te zijn dan een passioneel 
liefdesverhaal. Maar de tekst wordt sinds mensenheugenis wel als feestrol voorgelezen op Pesach, omdat 
het begrepen wordt als het verhaal van de liefde tussen God en Zijn volk. Eind deze maand, op 27 maart, 
begint dat joodse feest met Sederavond. Het duurt een week, om te eindigen op 4 april, wanneer wij 
Pasen vieren. 
Latere christelijke commentatoren dachten dan weer dat het meisje uit het Hooglied de menselijke ziel 
voorstelde, ziek van verlangen naar God, een interpretatie die in dank werd aanvaard door talloze mystici. 
En het hield niet op. Een begijnhof is een besloten hof, de woorden waarmee de bruidegom zijn zuster, zijn 
bruid aanspreekt (4:12). In Bachs Mattheuspassie zoekt de bruid haar geliefde (5:6), maar zij noemt hem 
Jezus. Guido Gezelle zegt dan weer dat hij als een blomme voor Gods ogen bloeit (2:1). Maar daarna werd 
het hoog tijd om terug te keren naar het echte lied, zoals dat in de Bijbel voorkomt, een erotisch spel met 
woorden. Of is er toch meer aan de hand?

HOOGLIED

(5: 6-7) En ik deed open voor 
mijn lief, maar hij was weg, mijn 
lief was weggegaan.
Een duizeling beving mij
toen ik zag dat hij er niet meer 
was. Ik zocht hem, maar ik vond 
hem niet, ik riep hem, maar hij 
antwoordde niet.
De wachters vonden mij
op hun ronde door de stad. Ze 
sloegen mij, ze verwondden 
mij, ze rukten mij de sluier af, 
de wachters van de muren.

(5:8) Ik bezweer je, 
meisjes van Jeruzalem,
als jullie mijn lief vinden,
wat zeggen jullie tegen hem?
Dat ik ziek van liefde ben.

Alt: Ach! Nun ist mein Jesus hin!
Koor: Wo ist den dein Freund hingegangen, 
O du Schönste under den Weibern? 
Alt: Ist es möglich, kann ich schauen? 
Koor: Wo hat sich den Freund hingewandt? 
Alt: Ach, mein Lamm in Tigerklauen
Ach! Wo ist mein Jesus hin? 
Koor: So wollen wir mit dir suchen.

Uit: Matthäus-Passion (J. S. Bach)

LIED DER LIEDEREN
 O meisjes van Mauthausen, 

o meisjes van Belsen,
heeft een van jullie soms mijn lief 

gezien?
We zagen haar op het bevroren 

dorpsplein.
Een nummer stond er op haar 

bleke hand, een gele ster droeg ze 
op haar hart.

Iakovos Kambanellis 

Maar toen ik open deed
Was hij er al vandoor. 
Ik ging hem achterna
Ik hoorde zijn woorden aldoor
Ik was mezelf niet meer
Zijn woorden klonken maar door.

Ik zocht hem overal
maar vond hem nergens meer
ik riep de hele tijd
maar kreeg geen antwoord meer

Wachters die in de stad
De ronde doen, ontdekten me.
Ze waren kwaad, ze sloegen
schopten en sarden me.
De wachters op de muren
Scheurden mijn sluier aan flarden.

Ik zeg jullie met klem
Jerusalemse meisjes
als je mijn liefste ziet
Zeg hem dan dat ik ziek ben 
Ziek van verlangen naar hem.

Judith Herzberg, 27 liefdesliedjes (nr. 14)                                                               Mieke Felix
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Voor de tieners

Denkstof
Inspiratie voor tieners

Kan ik geloven zonder kerk? Ik ben niet ge-
lukkig, wat nu? Waar is Jezus op woensdag? 
Denkstof, een initiatief van EO BEAM, is 
een serie unieke en inspirerende video’s 
vol bezinning en geloofsvragen. Ze helpen 
je als tiener je eigen mening te vormen, je 
gedachten te prikkelen en te ontdekken 
hoe je als christen kunt omgaan met lasti-
ge vragen. Jong Protestant maakt bij iedere 
uitzending verschillende werkvormen om met jongeren in gesprek te gaan over de vragen.
Jongprotestant.nl/denkstof
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Voor de kids
Lieve kinderen,
Het is nog een hele tijd tot Pasen, we zitten midden in de 40-dagentijd. Hier vinden jullie een kleur-
plaat van een Bijbelverhaal dat in deze tijd telkens weer verteld worden, al eeuwen lang, om te mo-
gen weten wat Jezus voor ons gedaan heeft. Deze verhalen worden verteld in de kerken, op de scho-
len tijdens de godsdienstlessen, misschien ook wel thuis, als er uit de kinderbijbel wordt gelezen? 
Jezus heeft ons getoond hoe wij zouden moeten leven, Hij heeft het ons voorgedaan… Jezus heeft 
pijn, angst en verdriet gehad maar door Zijn dood en Opstanding heeft Hij voor ons allemaal gezorgd! 
Maar daar horen jullie met Pasen meer over!
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Pastoraat

Wel en wee in de Brabantdamgemeente
In deze lange Coronatijd overvalt ons soms een 
zekere moedeloosheid: 
“Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten, hoe lang 
nog verbergt U voor mij Uw gelaat? Hoe lang nog 
wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart 
door verdriet overstelpt, dag aan dag?...” (Psalm 
13).

Niemand ondergaat de laatste maanden gelaten 
of onverschillig… Iedereen mist iets of iemand: 
het gewone dagelijkse contact met vrienden of 
mede-studenten, de gezelligheid van samen ver-
jaardagen te vieren in familieverband, op bezoek 
gaan bij zieken of ouderen of bij onze familie, het 
wekelijkse samenzijn in de kerk… We kunnen al-
leen maar bidden en vragen om kracht en geduld 
om nog even samen vol te houden! Maar het is 
soms best moeilijk!

 De familie Van Heest moest in beperkte 
kring afscheid nemen van Ko, onze trouwe or-
ganist en betrokken gemeentelid. Opnieuw een 
afscheid waarin we elkaar niet konden bijstaan 
en steunen. Toch mogen jullie weten dat de hele 
gemeente van harte heeft meegeleefd in jullie 
verdriet. Er is ook grote dankbaarheid om het rij-
ke leven en diep geloof van Ko. Hij is nu terug in 
bij zijn hemelse Vader.
 Anna Van der Vennet is ongelukkig ge-
vallen, nadat ze ook al met Corona te kampen 
had. Daardoor heeft ze nog steeds te kampen 
met de naweeën en durfde ze pas afgelopen 
week, tijdens de warme februaridagen, weer 
eens buiten komen, voor het eerst sinds novem-
ber. Sterkte gewenst, Anna en we hopen dat je 
gauw weer op de been bent!
 Pierre Liagre mist Lorraine vanzelfspre-
kend nog steeds heel erg. Hijzelf komt regelmatig 
buiten om een boodschapje te doen, maar moet 
daarbij voorzichtig zijn, vanwege duizelingen. 
Gelukkig kan hij rekenen op de hulp en steun van 
dochter Christine en zoon Rudy (en Sabine!). 
 Huguette Spatz is weer thuis na een 
wekenlange opname in Sint-Lukas. Er werd voor 
meer ondersteuning gezorgd, maar de beperkin-
gen voor het bezoek zijn niet prettig en maken 

de dagen voor Huguette lang en moeilijk. Houd 
moed, Huguette en laat je goed omringen, ver-
zorgen en helpen door heel wat vriendinnen die 
het goed met je menen… 
 Andrea  Bruynooghe-Bral blijft optimis-
tisch. Zij is  een van de gelukkigen die al een 2de 
vaccin kreeg en hoopt maar dat ook in de Refuge 
de bezoekersregeling weer wat zal versoepelen, 
want nu moet ze nog steeds op haar kamer blij-
ven!
 Zoals we vorige maand verklapten, 
mocht Karel Piesen zijn 90ste verjaardag vieren! 
Hij werd verrast door Rita Martens met de bloe-
men van de kerk. We wensen je nog veel geze-
gende en gezonde jaren toe, Karel!

 Van Erica Görtzel horen we dat ze het 
zo goed mogelijk stelt. Zij mist het samen kerken 
maar kijkt ook vaak naar mooie diensten op de 
Duitse televisie. We zijn dan ook in gedachten 
verbonden!
 Daniël en Christian Buysse-van Steen-
kiste hadden een paar spannende dagen door 
problemen met de laptop maar alles kwam ge-
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lukkig weer in orde. Zo zijn zij ook weer met de 
wereld verbonden.

Ik denk aan de mensen die mij toevertrouwden 
dat zij onderzoeken moesten ondergaan, geluk-
kig met gunstige uitslag. Of aan hen die alleen 
zijn en blij zijn met een teken van leven, door een 
telefoontje of een kaartje… Wij vergeten u echt 
niet.

Ikzelf heb nu al een paar keer de vreugde onder-
vonden om sámen de kerkdienst te bekijken in 
het kerkgebouw. Hoewel met een kleine groep is 
het weerzien zó fijn en is de beleving zó anders! 
Men voelt zoveel beter de gemeenschap die we 
vormen en ik hoop dat wie er behoefte aan heeft 
zich niet inhoudt om er proberen bij te zijn. De 
coronaregels worden gerespecteerd! Vraag dat 
maar aan Christelle, Agnes en Marcel, Mieke, Els 
e.a.! Zeker voor wie de diensten niet online kan 
volgen is dit een fijne oplossing! 
Het online-Avondcontact is dan ook weer een 
hele mooie oplossing voor mensen die misschien 
’s avonds liever niet buiten komen en zo toch een 
interessante voordracht kunnen bijwonen. En 

dat wel van heinde en ver… zelfs Nina Dutoit in 
Zuid-Afrika was al er al bij!

Verder moeten we nog even wachten op de lente 
die hopelijk licht en verlossing brengt. Voor alle 
studenten die hopen op meer contacten, ook 
buiten de school. Voor alle families die nog zo-
veel bijzondere momenten hebben in te halen. 
Voor alle grootouders die hun kleinkinderen zo 
graag weer eens willen knuffelen. Voor alle men-
sen die het professioneel zeer zwaar hebben, 
omdat ze niet mogen werken. Voor alle mensen 
uit de zorg die onder grote druk staan. Voor jon-
ge mensen die willen trouwen. Voor alle mensen 
met uitgestelde plannen… 

Maar we staan er niet alleen voor. We moeten el-
kaar proberen te ondersteunen en bemoedigen. 
Daarvoor mogen wij ook vertrouwen op God, die 
ons niet loslaat…
“Ik vertrouw op Uw liefde: mijn hart zal juichen 
omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de 
Heer, Hij heeft mij geholpen” (…psalm 13)!

Martine De Jonge

TWINTIGTWINTIG - Twee kanten

Twintigtwintig heeft mij niets gebracht 
      Mij hoor je nooit zeggen 
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen 
    Elke week voel ik minder 
Verbinding met mensen die mij dierbaar zijn 
                  Ik voelde 
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld 
      En zeg me vooral niet 
'Er zit veel moois in iedere dag'
Want hoe je het ook wendt of keert 
Ik heb dit jaar stilgestaan 
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes 

Lees het gedicht nu van onderen naar boven!

Greetje Beukenhorst
(Jongste zuster van ds. Bert Beukenhorst)
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Ter overdenking

ds. Tihamér Buzogány

Wanneer schikt het u? 
(Marcus 6, 35- 44) 

Wij leven in een periode waarin het 
minderen van een aantal zaken de 
boodschap is. In deze tijdspanne berei-
den christenen zich voor op Pasen. De 
Veertigdagentijd is ook voor de Brabant-
damgemeente een tijd van bezinning en 
gebed. Samen leven we naar Pasen toe, 
naar het feest van de opstanding.

De kerkdeuren zijn gedeeltelijk nog dicht en wat 
de toekomst brengen moge, is voorlopig nog een 
groot mysterie, maar de belofte van Jezus kleurt 
onze donkere dagen: ‘Ik ben er voor jou’.
Het verhaal van de 5.000 hongerige mensen is 
een sprekend voorbeeld van het feit dat Jezus 
altijd tijd heeft voor de zijnen. God verbindt zich 
aan mensen die als schapen zonder herder leken 
te zijn. 

Hoe is het met ons? Wanneer schikt het ons om 
tijd voor elkaar, maar ook voor God te maken? 
Zijn we nog bereid om hem te dienen of hebben 
we het gevoel dat het teveel wordt? Ik ben er 
voor jou zegt Jezus in deze 40-dagentijd, zijn we 
er ook voor anderen? 
De leerlingen zijn niet blij met hun onverwachte 
opdracht maar beginnen toch met de inventari-
satie en het resultaat is niet hoopgevend. Twee-
honderd denarie is niet genoeg om brood voor 
zo een grote menigte te kopen, maar Jezus geeft 
het niet op. Hij probeert een oplossing te vinden 
voor een probleem dat menselijk gezien onop-
losbaar is. Ook tegenwoordig is voeding, vooral 
gezonde voeding, onbetaalbaar in arme landen. 
De tweehonderd denarie lijkt ook in onze tijden 
onvoldoende te zijn. 

De oplossing van Jezus is een inzamelactie, de 
discipelen kijken in hun tassen en verzamelen 
wat ze hebben: twee vissen en vijf broden. Het is 
nog lang niet genoeg, maar wel een goed begin. 
Twaalf mensen zijn bereid om te delen, in eerste 
instantie hun voedsel maar later ook hun tijd en 
liefde. 

De leerlingen doen wat van hen gevraagd wordt 
maar blijven sceptisch, realistisch en terughou-
dend. Ze respecteerden de Meester en wilden 
hem dus niet tegenspreken, maar wisten ook dat 
5.000 mensen meer nodig hebben dan twee vis-
sen en vijf broden. 

Wij als realisten, die het klappen van de zweep 
in onze kerk kennen, stellen in deze vastentijd 
alweer vast: we zijn met te weinig en blijven af-
brokkelen. Toch kijken we met bewondering naar 
de wonderen die nu en dan naast Hem en met 
Hem gebeuren. 

Toen de broden en vissen bij Jezus werden ge-
bracht, ging het wonder gebeuren. Jezus brak 
het brood in stukken en verdeelde de vis. Hij wil 
dat iedereen krijgt, iedereen die dat nodig heeft. 
Vijfduizend mensen aten daar en ze hadden alle-
maal genoeg. Meer dan genoeg. Het tekort ver-
andert zelfs in een overschot. 

We stellen de vraag: hoe is het mogelijk dat de 
honger opeens verdwijnt? Het antwoord dat de 
Bijbel op deze vraag geeft, kan niet iedereen van 
ons aanvaarden en de honger wordt steeds gro-
ter op deze aarde. De honger naar voedsel maar 
ook naar liefde, een vriendelijk woord en naar 
een goed gesprek. Wanneer schikt het u om een 
kaart naar uw naaste te schrijven of hem/haar te 
bellen om over de hobbels van de 40-dagentijd 
te spreken en de boodschap van Pasen door te 
geven?! 
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Waar en wat in onze stad

Herinnert u zich nog de opdracht van Janti-
ne Rambaut-van Thijn van vorige maand? We 
moesten op zoek gaan naar een persoon die 
niet ver van onze kerk heeft gewoond en daar 
uiteindelijk ook is gestorven. 
Misschien niet de moeilijkste opdracht, maar 
wat mij betreft, vond ik het een hele leuke, 
waarschijnlijk omdat ik net als Louise Hanap-
pe het antwoord heb gevonden. 

Louise is veel secuurder in haar verslaggeving 
en daarom neem ik die van haar over en kunt 
u van alles lezen over:

Karel Lodewijk Ledeganck, onze bijna buur-
man, die eigenlijk heel jong gestorven is op 42 
jarige leeftijd. Hij werd op 9 november 1805 
in Eeklo geboren en overleed op 19 maart 1847 aan de gevolgen van een hardnekkige tuberculose in 
het huis aan de Sint-Kristoffelstraat 5 (toen nog Capucijnenstraat geheten). Aan de gevel werd een 
gedenkplaat aangebracht.
Hij was van eenvoudige afkomst (gezin met elf kinderen) maar door zelfstudie behaalde hij in 1830 
het diploma rechten aan de (toen nog Franstalige) Gentse universiteit. Achtereenvolgens zou hij dan 
vrederechter, inspecteur onderwijs en hoogleraar zijn en hij vertaalde de Code Civil in het Nederlands.
Daarnaast was hij ook dichter. Een jaar voor zijn dood schreef hij nog, in datzelfde huis, De drie Zus-
tersteden (Antwerpen, Brugge en Gent). Hij werd begraven op het Campo Santo in Sint-Amandsberg.
Zijn kleindochter is de schilderes Anna De Weert.

Bijkomende weetjes
-   Op de Vlaamse Kaai staat het huis Van Rijswijck. Naast opschriften van de broers Van 
 Rijswijk  (ook dichters) staat op de gevel ook een vers van Karel Ledeganck.
-  Aen Antwerpen
 Het was een dichterkroost Dat in uw schoot ontwaakte.
-   Zijn gedicht over Gent (uit De Drie Zustersteden) beschrijft in de eerste strofen wat Gent 
 allemaal niet meer is, 
  Gy zyt niet meer,
  Gelyk weleer,
  De trotsche wereldstad, die koningen deed beven; (…)
  om daarna toch zijn liefde voor Gent te bezingen
  En toch, nog nu
  Bemin ik u,
  o Gent! gelyk een spruit van adelyken bloede;
  Gelyk de rykste diamant
  In de eerekroon van 't vaderland;(...)

Hartelijk dank aan Jantine en Louise voor jullie medewerking. Dit keer geen nieuwe opdracht, wie 
weet is dat weer voor de maand april als we wat gemakkelijker de deur uitgaan.

Marijke Schaefer
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Activiteitenkalender
Vrijdag  05 maart  Wereldgebedsdag
Woensdag 10 maart 19:30 Denkend geloven Hoop en Hopeloosheid
Woensdag 17 maart 19:30 Avondcontact met Kathleen Froyer
Donderdag 25 maart 19:30 Zoom-Bijbelstudie
Zaterdag 17 april   Tienerdag Oostende
Donderdag 13 mei   Nationale online-eredienst (in de plaats van ProFest)

Allerlei
IKB-nieuws
Met droefheid melden wij het zeer 
plotselinge overlijden van Annie 
Bacqaert, lid van het IKB-comité, 
waar zij met haar jarenlange erva-
ring in het katholiek onderwijs en 
kerkelijk werk in bredere zin een 
meerwaarde betekende voor het 
IKB. Door haar beminnelijke manier 

van omgaan met haar naasten was het zo fijn 
met haar te mogen samenwerken. Wij zullen 
haar missen,  zij was nog veel te jong om ons 
op 68 jarige leeftijd zo onverwacht te verla-
ten. Moge zij rusten in vrede en wij bieden 
haar familie onze welgemeende christelijke 
deelneming aan.

Namens IKB , Marijke Schaefer

Sluitingsdatum komende 
Kerkbrief
Zondagavond 28.03.2021

De redactie verzoekt u vriendelijk boven-
staande datum te respecteren voor het 
inzenden van uw bijdragen. Dank bij voor-
baat voor uw begrip.

Adres : 
kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Dienstenrooster

Zondag, 7 maart                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle  / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 
 

Zondag, 14 maart                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer/ Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst 
 

Zondag, 21 maart                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Ik help een kind (Prot. Solidariteit) 
Organist(e) 
Koffiedienst 

 
Zondag, 28 maart                                                                                                                                       
Voorganger   ds. dr. Dick Wursten
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 
 

Zondag, 4 april                                                                                                                                           Pasen
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Gaspard-de-Coligny-school
Organist(e) 
Koffiedienst 



24 | 

Bijbelleesrooster

Dit dagelijks leesrooster is afgeleid van het oecumenisch 
leesrooster. 
Het Bijbelleesrooster van het Nederlands en Vlaams 
Bijbelgenootschap wordt jaarlijks samengesteld door 
ds. Klaas Touwen, protestants predikant te Deil en Enspijk.

 Maart
zondag  07 maart Jozua 1:10-18  Mobilisatietijd
maandag 08 maart Jozua 2:1-14  Op de wallen van Jericho
dinsdag  09 maart Jozua 2:15-24  De rode draad
woensdag 10 maart Psalm 126  Een droom wordt werkelijkheid
donderdag 11 maart Jozua 3:1-17  Stilstaand water
vrijdag  12 maart Jozua 4:1-14  Een steen bijdragen
zaterdag 13 maart Jozua 4:15–5:1  Vertel het aan de kinderen
zondag  14 maart Jozua 5:2-12  Inhaalslag
maandag 15 maart Jozua 5:13–6:14  Omlopen
dinsdag  16 maart Jozua 6:15-27  De muur valt
woensdag 17 maart Jozua 7:1-15  Wat ging er fout?
donderdag 18 maart Jozua 7:16-26  Straf op de zonde
vrijdag  19 maart Jozua 8:1-13a  List
zaterdag 20 maart Jozua 8:13b-29  Overwinning
zondag  21 maart Jozua 8:30-35  Voorleesdag
maandag 22 maart Jozua 9:1-15  Misleid
dinsdag  23 maart Jozua 9:16-27  De eed blijft geldig
woensdag 24 maart Jozua 10:1-15  De zon blijft schijnen
donderdag 25 maart Jozua 10:16-28  Verslagen koningen
vrijdag  26 maart Jozua 10:29-43  Veldslagen
zaterdag 27 maart Jozua 11:1-15  In opdracht van God
zondag  28 maart Marcus 11:1-11  Erepalmen
maandag 29 maart Marcus 11:12-26 Het gaat om de vruchten
dinsdag  30 maart Psalm 118  Getuigenissen in juichstemming
woensdag 31 maart Marcus 14:1-11  Weet je wel wat dat kost!

  April
donderdag 01 april  Marcus 14:12-72 Maaltijd en meer
vrijdag  02 april  Marcus 15:1-47  Werkelijk, deze mens was Gods Zoon
zaterdag 03 april  Psalm 88  Duisternis
zondag  04 april  Marcus 16:1-8  De eerste getuigen


