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Van de kerkenraad

Inhoud
Op de kerkenraad van maart 
kwam o.a. de nieuwe ge-
luidsinstallatie in de kerk ter 
sprake. De klank in de kerk is 
veel verbeterd, zo horen we 
ook van de bezoekers die de 
online-diensten bijwonen. 
Dat belooft dus veel goeds 
voor wanneer de kerkdeu-
ren opnieuw volledig open 
mogen in plaats van op een 
kier. 

Verder vroegen wij ons af 
wanneer wij opnieuw fy-
sieke kerkdiensten en het 
Heilig Avondmaal kunnen 
vieren. Wij hebben daarbij 

verschillende elementen naast elkaar gelegd zo-
als de verordeningen van het Overlegcomité en 
het protocol van de Administratieve Raad voor 
de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE). 
Na wikken en wegen was het volgens ons niet 
aangeraden om een fysieke Witte Donder-
dag-dienst met Avondmaal en Paasdienst te 
organiseren zoals we gewoon zijn - of zelfs een 
light-versie hiervan. Daarom opteerden we toch 
voor een online-kerkdienst met Pasen.

Ondertussen is gebleken dat dit de juiste keuze 
was. De Britse variant van het Coronavirus is voor 
het ogenblik zeer dominant en de vaccinatiecen-
tra draaien door het beperkte aantal vaccins nog 
niet op volle toeren. Hopelijk kunnen wij vanaf 
juni opnieuw in de kerk samenkomen. Onder-
tussen kunnen we ons alleen maar aansluiten 
bij hetgeen het Overlegcomité herhaalt name-
lijk het belang van het naleven van de geldende 
sanitaire maatregelen door de bevolking en het 
vermijden van drukke plaatsen.

Kijk naar al het positieve rondom u zoals het 
mooie weer, de bloesems, het vogelgezang en 
hou vol!
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Terugblik

Kanselboodschap
21 maart 2021| Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie

Lieve zusters en broeders,

In deze tijd, zozeer bepaald door de pandemie, blijven wij als Verenigde Protestantse Kerk in België 
onze verantwoordelijkheid opnemen. Dat doen we door de huidige gezondheidscrisis zeer ernstig te 
nemen, echter zonder tegelijkertijd andere essentiële vraagstukken te vergeten. Voor één daarvan 
vraag ik uw bijzondere aandacht. Het gaat over racisme. Best mogelijk dat u in een eerste reflex denkt 
Dat gaat niet over mij. U heeft misschien gelijk, maar laten we het samen aandurven om volop pro-
testants te blijven door onszelf voortdurend onder de loep te nemen.

Vandaag is het 21 maart, een datum die door de Verenigde Naties in 1966 werd uitgeroepen als de 
Internationale dag tegen racisme en discriminatie. Eén ding is duidelijk, de samenleving te midden 
waarvan wij kerk zijn, is allerminst vrij van racisme en xenofobie. Integendeel, er zijn schrijnende 
verhalen over hoe vluchtelingen en asielzoekers worden bekeken en behandeld, discriminatie op de 
woning- en arbeidsmarkt dreigt stilaan stilzwijgend algemeen geaccepteerd te worden en op sommi-
ge sociale media wordt openlijk racisme niet geschuwd.

Racisme staat haaks op onze geloofsovertuiging en het centrale liefdesgebod: “Heb de Heer, uw God, 
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht en heb uw 
naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.” (Marcus 12, 30-31).
Ooit schreef de apostel Paulus: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrou-
wen – u bent allen één in Christus Jezus.” (Galaten 3, 28).

Als Kerk hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat racisme in onze 
eigen geledingen geen kans krijgt. Om onze zelfkritische houding te stimuleren ontving elke VPKB-ge-
meente en andere kerkplek onlangs enkele exemplaren van een VPKB-brochure met Bijbelstudies 
over racisme. Prachtig toegankelijk en uitdagend materiaal voor diepgaand gesprek en uitwisseling, 
dat ook digitaal beschikbaar is.

Ik moedig elke plaatselijke gemeente en andere kerkplek aan om hiermee aan de slag te gaan en het 
gesprek aan te durven over de vraag of wij veilige en inclusieve plaatsen van geborgenheid zijn, die 
getuigen van de liefde van God voor alle mensen.

Ds. Steven H. Fuite, 
Voorzitter van de Synodale Raad.

Op het adres president@protestant.link kunt u volgend materiaal over het thema Racisme aanvragen: 
1. een brochure met bijbelstudiemateriaal van de Werkgroep Kerk in de Samenleving, die   
 i.s.m. de verantwoordelijke Vorming NL tot stand kwam.
2. Een eerste editie van Doordenker, een uitgave van de Werkgroep MiSaG (Migratie,   
 Samenleven en Geloven) ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme en   
 discriminatie.
3. Een opiniestuk van de predikanten Eefje van der Linden en Marc Loos.
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Terugblik

Hoop en solidariteit
21 maart 2021 |Zondag Werelddiaconaat 

De Pandemie
Iedereen weet dat het coronavirus over de hele 
wereld verwoestingen aanricht en geen land 
of persoon ontziet. Armen en rijken weten niet 
waar ze zich moeten verstoppen. Er is geen me-
dicijn behalve het absoluut in acht nemen van de 
sanitaire maatregelen (handen wassen, masker 
dragen, ontsmetting gebruiken en de afstand van 
1m50 respecteren). In Rwanda wordt men zich 
steeds meer bewust van het belang van schoon 
water, een schaars goed in sommige arme lan-
den en nog steeds moeilijk te vinden in het berg-
achtige land.

Het virus in Rwanda
De Rwandese regering nam zeer strenge maatre-
gelen om de verspreiding te voorkomen. Tot de 
eerste lockdown is besloten op 15 maart 2020. 
De tweede golf is ernstiger (sterke beperkingen 
nog steeds aan de orde sinds 18 januari 2021). 

Gevolgen
De impact op het leven van de Eglise Presby-
teriénne au Rwanda (EPR), haar predikanten, 
medewerkers en leden is enorm. De predikant 
heeft een zeer polyvalente taak (prediker, le-
raar, begeleider, luiste-
raar, bemiddelaar voor 
sociaal-economische ont-
wikkeling, metselaar...) en 
zijn afwezigheid schept 
een verschrikkelijke leeg-
te in het kerkelijke sociale 
weefsel. De Rwandese re-
gering bemoeit zich niet 
met de financiering van de 
kerken, in tegenstelling tot 
de situatie in België. Geen 
enkele financiering is mo-
gelijk zonder collectes of 
maandelijkse giften van de 
gelovigen, afgezien van de 

steun van enkele Europese partners. Het kleine 
aantal gemeenten dat toestemming had gekre-
gen om weer open te gaan, is sinds 18 januari op-
nieuw gedwongen te sluiten vanwege de tweede 
golf die aan de gang is en die meer doden ver-
oorzaakt dan de eerste. Voor de meeste EPR-ker-
ken is de kans op heropening klein, omdat zij niet 
over de middelen beschikken om aan de gezond-
heidsvoorschriften te voldoen. De situatie vraagt 
om een bundeling van solidariteitskrachten zo-
wel binnen Rwanda als daarbuiten met de vrien-
den van de EPR.

Oproep tot solidariteit
Het grote probleem is het gebrek aan water in 
de kerkgebouwen. De bouw van reservoirs om 
regenwater op te vangen is een duur middel in 
de huidige situatie van lockdown. Een andere 
mogelijkheid is het bouwen van een regenput 
(hieronder). Een regenput kost 380.000-400.000 
frw (= 380-400 euro). Leidingen en aansluitings-
materiaal kosten 150.000 frw (= 150 euro). 
Een gemeente heeft zo’n duizend euro nodig om 
alles te installeren en voldoende regenwater op 
te vangen op een manier die door de gezond-
heidsautoriteiten is goedgekeurd.
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Terugblik
De Coördinatie Kerk & Wereld heeft besloten de 
inzamelingen en giften van de Werelddiaconaats-
zondag van 21 maart te bestemmen voor de EPR 
om deze gesloten gebedshuizen te helpen bij de 
uitvoering van werkzaamheden om aan de sani-
taire vereisten te voldoen. Zij doet een beroep 
op uw solidariteit, hoewel zij zich ervan bewust is 
dat de lockdown ook in België van kracht is. Deze 
pandemie mag ons nooit de geest en de daden 

van solidariteit doen vergeten, ondanks de moei-
lijke situatie voor ons allemaal. 

“Laat ieder geven zoals hij in zijn hart besloten 
heeft, zonder droefheid of dwang, want God be-
mint degene die met vreugde geeft.” 
(2 Korinthiërs 9:7.)

Giften en ingezamelde bedragen kunnen worden gestort op de rekening van Protestantse 
Solidariteit om zodoende in aanmerking te komen voor een fiscaal attest Covid-19: 
BE37 0680 6690 1028 met de mededeling Zondag Werelddiaconaat 2021.

De Coördinatie Kerk en Wereld en de EPR danken u bij voorbaat.
Coördinatoren: Eric Jehin & Arjan Knop

28 maart 2021 |Online-dienst Palmzondag
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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.

10.04 – 27.06.2021 |Tentoonstelling 
Fantasie of realiteit, Glasgeheimen bij Van Eyck
Kerk Groot Begijnhof, Sint-Amandsberg
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Vooruitblik

21 april 2021|Jan Van Eycks Optische Revolutie
met Maximiliaan Martens 

De Vlaamse Olijfberg vzw 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 cul-
tureel hoogstaande voordrachten in Gent. 

Wat verklaart het plotselinge Eyckiaanse realisme in de vijftiende-eeuwse schilderkunst? Het on-
derwijs in de optica aan de West-Europese universiteiten bestond voornamelijk uit de geometrische 
benaderingen van de visuele perceptie. Dit komt doordat de middeleeuwse optica voornamelijk was 
gebaseerd op de geschriften van de Arabische natuurkundige Al-Haytam (Alhazen), die circa 1200 
werden vertaald naar het Latijn. De geschriften van Al-Haytam werden nadien wijd verbreid onder 
West-Europese intellectuelen. Als geleerd schilder (pictor doctus) behoorde Van Eyck ook tot dit net-
werk van ingewijden. In deze lezing verkennen we hoe de kennis van Al-Haytams werk de represen-
tatie van de werkelijkheid op de doeken van Van Eyck sterk heeft beïnvloed.

Prof.dr. Maximiliaan Martens is gewoon hoogleraar aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de 
vakgroep Kunstwetenschappen van de UGent. Als lid van de Adviescommissie van het internationale 
expertenteam is hij nauw betrokken bij de restauratie van het Lam Gods.

Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies

Sinds enkele jaren doet de faculteit onderzoek naar radicalisering. Ook 
hieronder ligt de actuele tendens dat religies steeds vaker als instru-
ment van discriminatie en strijd worden ingezet. Daarbij primeert een 
conservatieve agenda, predikt en praktiseert men uitsluiting en instal-

leert men angst en agressie. In sommige gevallen ontaardt radicalisme in terreur.

Donderdag 22 april – Gastcollege
Ds. Trees VAN MONTFOORT: theologie en ecologische uitdagingen
 
Woensdag 28 april – Gastcollege
Prof. Em. Klaas SMELIK: Antisemitisme en Radicalisme

Inschrijving
De inschrijving verloopt zeer eenvoudig. Via een link kunt u online het inschrijvingsformulier invullen. 
De vervolgstappen na verzending van het formulier worden ook uitgelegd.
https://www.fptr.be/nl/catalogue_praktische-informatie
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Vooruitblik

25 april 2021|Even voorstellen
Gastvoorganger Drs. Engel Leune 

Op zondag 25 april verwachten we als gastvoorganger Drs. Engel Leune. 
En geloof het of niet, dat komt voor een deel dankzij het lezen van een 
Kerkbrief van Gent-Brabantdam! 
Want op maandag 28 september 2020 stuurde Drs. Engel Leune een 
e-mail aan Ds. Tihamér Buzogány met daarin de volgende opmerkelijke 
anecdote (ik citeer): Gisterenmorgen mocht ik als gastvoorganger de 
kerkdienst in de geuzenkerk in Horebeke verzorgen. Ik ga daar al een aantal jaren tweemaal per jaar 
voor als gastvoorganger. Normaliter combineer ik dit met een weekendje B&B maar als gevolg van de 
coronamaatregelen ben ik nu op en neer gereden. Ik heb gisteren in Horebeke jullie Kerkbrief nr. 09 
september 2020 meegenomen en die gisterenmiddag thuis doorgenomen en las toen uw prachtige 
overdenking over Groot geloof (Matth. 15, 21-28). 
Omdat ik hier kort geleden over heb gepreekt, gaf het lezen mij veel herkenning maar reikte zij tege-
lijkertijd ook mooie andere aandachts- c.q. gezichtspunten aan. Ik heb enkele gemeenten in België 
waar ik jaarlijks als gastvoorganger mag komen en denk zomaar dat ik mij heel goed in uw gemeente 
kan thuis voelen en wil vragen of het in de toekomst mogelijk is dat ik ook eens bij jullie kom kennis-
maken als gastvoorganger.

Kortom, Gods wegen zijn soms heel wonderlijk!
En zo zegde Drs. Engel Leune algauw toe om op zondag 25 april voor te gaan als gastvoorganger voor 
onze kerkgemeenschap Gent-Brabantdam. In levende lijve of online, we moeten we nog zien wat 
tegen dan kan en mag.

Maar wie is Drs. Engel Leune? 
Engel Leune noemt zichzelf een [Nederlands] kerstkindje van Kerst 1950. Toen hij pas 20 was, startte 
hij een eigen bouwbedrijf dat hij 28 jaar later verkocht, om theologie te gaan studeren. En inmiddels 
heeft hij al niet minder dan een viertal theologische opleidingen gevolgd om zich steeds verder te 
bekwamen in zijn geloof en het delen van zijn geloof met anderen. 
Sedert 2003 staat hij ingeschreven als kerkelijk werker bij de PKN. Vandaag zet hij zich als hyperactie-
ve jonge zeventiger nog steeds met heel veel vreugde en passie in voor het delen van zijn geloof met 
anderen. Zo verzorgt hij nog regelmatig kerkdiensten en -vieringen in christelijke gemeenten binnen 
en buiten het PKN-verband en in verpleeg- en zorginstellingen.
Hij schreef nog: Zowel in pastoraat als prediking staat voor mij het delen van de liefdesverbondenheid 
met de Heer Jezus centraal.

Drs. Engel Leune deelt sedert 1978 zijn leven met zijn vrouw Nellie. Zij is zijn fervente vaak meerei-
zende supporter, ook als hij naar Vlaanderen komt.

Francis Van De Walle
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De bedoeling op donderdag 25 maart was om de drie eerste hoofd-
stukken van de Romeinenbrief te bespreken, maar we zijn niet verder 
gekomen dan Romeinen 1 en 2. 
Wie deze twee hoofdstukken erop naleest, zal onmiddellijk begrijpen 
waarom. De materie die daar aan bod komt, is delicaat en verdient het 
om grondig uitgespit te worden. Samen met anderen ben ik erg blij 
met de nieuwe inzichten, die zich in de loop van de avond ontplooiden. 
Door samen na denken over bepaalde punten evolueer je enerzijds en 
sta je anderzijds sterker in je schoenen als heikele thema’s aan bod 
komen in het gesprek met niet-kerkelijken. 

De datum voor de volgende Bijbelstudie is nog niet vastgesteld, maar diegenen die zich inschrijven 
bij ds. Tihamér Buzogány, krijgen te gepasten tijde de link voor de zoomsessie toegezonden. Wees 
welkom !

Bea Baetens

April 2021 om 19:30|Zoom-Bijbelstudie
De brief van Paulus aan de Romeinen

Vooruitblik

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!

01 april: Marleen Van Hoornyck
03 april: Dàvid Buzogàny
03 april: Tihamér Buzogàny
06 april: Sarah Bettens
17 april: Christiaan Buysse

05 mei: An Van der Haeghen:
07 mei: Jos Keymis

Met een 

Met een liefdeloze maatschappij zijn wij allen niet gebaat; met een toffe, Met een liefdeloze maatschappij zijn wij allen niet gebaat; met een toffe, 
Liefdevolle maatschappij daarentegen zijn wij tenminste wel gebaat. Liefdevolle maatschappij daarentegen zijn wij tenminste wel gebaat. 
Daar zijn we het allemaal wel over eens.Daar zijn we het allemaal wel over eens.

Sebastiaan SercuSebastiaan Sercu
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Van het district

Het doet plezier met een positief bericht te 
kunnen openen, met name de ingevulde va-
cature in Ronse. Daar werd ds. Rob Koreneef, 
momenteel predikant in Balen beroepen en 
heeft de opdracht aanvaard. Hij wordt op 1 juli 
predikant in Ronse en in het najaar plant men 
zo mogelijk de officiële intrededienst.

Ook voor Kortrijk loopt momenteel een propo-
nent zich warm, die naar verwachting ook daar 
de vacature zal invullen.

Op dat moment zullen er even geen vacatures meer zijn in ons district, tot einde september ds. Elly 
Bouman Roeselare verlaat wegens haar emeritaat. De eerste stappen voor haar opvolging worden 
momenteel reeds gezet.

Er komen wel vacatures aan in het districtsbestuur na het ontslag van ds. Buzogány en het naderende 
vertrek van ds. Bouman. Ook onze penningmester Riek ten Kate heeft aangegeven einde 2021 haar 
functie te willen neerleggen wegens einde mandaat. De districtsvergadering van mei zal daarom (mi-
nimaal) drie nieuwe leden voor het bestuur dienen te verkiezen (hopelijk fysiek in Oostende).

Nu Wevelgem en Geraardsbergen ophielden te bestaan, komen twee predikantsplaatsen vrij voor 
een nieuwe invulling. Tijdens een extra-districtsvergadering werd voorgesteld daarmee een stadspre-
dikant aan te stellen in Gent en de andere plaats eventueel ter beschikking te stellen van een ander 
district. De positieve ervaring met een stadspredikant in Antwerpen heeft er toe geleid dat die ook 
in diverse andere grootsteden aangesteld zal worden. De praktische uitwerking van deze opportuni-
teit voor Gent wordt momenteel voorbereid door het bestuur en weldra aan de districtsvergadering 
voorgelegd. Hetzelfde gebeurt met de plaats van hulppredikant, die toegekend werd voor het Protes-
tants Historisch Museum in Horebeke.

Een stadspredikant maakt deel uit van de aanbevelingen van de werkgroep Eigentijds Kerk-zijn, maar 
ook aan de aanbeveling tot regionale samenwerking in het hele district wordt verder gewerkt.

Hoewel digitaal, is het hartverwarmend elkaar met regelmaat te ontmoeten binnen het district. Ook 
de zorgen over het isolement van gemeenteleden wordt er gedeeld en het feit dat zoals een predi-
kant zei de gemeenschap dreigt te verdampen. Allen hopen wij dan ook dat de kerken weldra weer 
vol kunnen lopen, maar verheugen ons desondanks over de digitale mogelijkheden om ook in kerk-
verband het contact met elkaar te behouden door het ter beschikking stellen van diensten en het 
organiseren van digitale koffiebabbels.

Namens het districtsbestuur,
Peter Smits en Rudy Liagre. 
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Voor de kids

Ingezonden door Martine De Jonge
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Voor de kids
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Uw bijzondere aandacht voor

Conferentie van Europese Kerken (CEC)
Themagroep Wetenschap, Nieuwe technologieën en Christelijke ethiek 

Belangrijkste stellingen discussienota
1.  Vanuit christelijk perspectief zijn weten- 
 schap en technologie niet per se goed  
 of slecht. Vaccinatie en nieuwe vaccina- 
 tietechnieken kunnen een effectief mid- 
 del zijn voor het bestrijden van een 
 pandemie.
2.  Het kritisch onderzoeken van het 
 bewijsmateriaal is een essentieel 
 onderdeel van wetenschappelijk werk.  
 Vanuit een christelijk perspectief om- 
 vat dit ook het stellen van kritische 
 ethische vragen.
3.  Vaccinatie is gebaseerd op ons vertrou- 
 wen in de wetenschappers en de 
 onderzoekers. Zij interpreteren de 
 verschillende modellen en verklaren  
 de resultaten. In een complexe wereld  
 zijn wij van hen afhankelijk. Dit basis- 
 vertrouwen is nodig om samenleven in  
 een complexe maatschappij mogelijk te  
 maken. Voor ons christenen komt  
 dit basisvertrouwen voort uit de schep- 

 pende Geest van God, van wie al het  
 leven afhangt.
4.  Als christenen voelen wij verantwoor- 
 delijkheid voor onze naaste. Vaccinatie  
 is van cruciaal belang om veel mensen  
 te beschermen tegen ziekte en daardoor
 neemt het wat druk weg van het 
 gezondheidssysteem.
5.  Wij zijn ervan overtuigd dat het, met  
 het oog op rechtvaardigheid en chris- 
 telijke solidariteit, van belang is ervoor  
 te zorgen dat iedereen gelijke toegang  
 heeft tot vaccinatie. Het is een mo-
 rele plicht om de meest kwetsbare 
 personen het eerst te vaccineren, 
 aangezien zij het meeste baat hebben  
 bij vaccinatie.
6.  Het is ook een morele plicht voor de 
 rijke landen in de wereld om alle 
 mensen de gelegenheid te geven 
 gevaccineerd te worden.
7.  De gelovigen vertrouwen hun geeste- 
 lijke leiders. Die hebben daarom een 
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 bijzondere verantwoordelijkheid.
 Desinformatie en ongegronde angst- 
 zaaierij zijn misplaatst en kunnen 
 theologisch niet worden gerechtvaar- 
 digd. Christenen zijn geroepen om deel  
 te nemen aan een open, liefdevolle en  
 betrouwbare dialoog in deze kritieke 
 situatie. Aanvaard mensen met een  
 zwak geloof zonder hun overtuiging te  
 bestrijden. (Romeinen 14:1).

Argumentatie
Terwijl overal in Europa met grote voortvarend-
heid vaccinatiecentra worden opgezet, is het 
aantal mensen dat sceptisch – of zelfs vijandig – 
staat tegenover vaccinatie tegen het coronavirus 
aanzienlijk. De argumenten zijn velerlei en vari-
eren van begrijpelijke aarzeling over een nieuw 
vaccin tot samenzweringstheorieën met vrees 
voor de implantatie van een microchip. Kritische 
vragen over de ontwikkeling en het gebruik van 
nieuwe vaccins zijn noodzakelijk en fundamen-
teel belangrijk. Dergelijke vragen mogen echter 
niet voortkomen uit vooroordelen, moeten rede-
lijk zijn en op zowel wetenschappelijk als ethisch 
verantwoorde gronden worden gesteld. Daarom 
beschouwen wij het als onze taak als themati-
sche groep van de CEC om bij te dragen aan de 
publieke discussie over vaccinatie en om onze 
theologische en ethische overwegingen naar vo-
ren te brengen.

Aan ons standpunt liggen drie fundamentele 
theologische inzichten ten grondslag. Vanuit 
christelijk perspectief leven mensen in relatie 
met anderen. Leven betekent afhankelijk zijn van 
anderen. Dit vereist een fundamenteel vertrou-
wen zonder hetwelk menselijk leven niet kan 
bloeien. Als deel van de gemeenschap draagt ie-
der individu verantwoordelijkheid voor het wel-
zijn van zijn naaste, alsmede voor het algemeen 
welzijn. Wij zouden onze overwegingen willen 
samenvatten onder drie kernwoorden: vertrou-
wen, verantwoordelijkheid en solidariteit.

Vertrouwen
Christenen leven door te vertrouwen op Gods 
welwillendheid als een levengevende en leven-
ondersteunende geest.

Als wij er niet op vertrouwen dat anderen wel-
willend zijn, is samenleven niet mogelijk. Gezien 
de complexiteit van de wereld, betekent vertrou-
wen in wetenschappelijke kennis, vertrouwen 
in hen die deze kennis creëren en interpreteren.
Vanuit christelijk oogpunt is vertrouwen in God 
niet mogelijk zonder vertrouwen in mensen.
Onderzoek alles en behoud het goede, schreef de 
apostel Paulus (1 Tessalonicenzen 5, 21).
Vertrouwen betekent niet blind en onkritisch 
vertrouwen, maar gaat hand in hand met kritisch
onderzoek.
Vaccinatie kan, net als wetenschappelijke kennis 
en onderzoek, een zegen of een vloek worden 
voor de mensheid, zonder zelf goed of kwaad te 
zijn. Het doel en de praktijk moeten altijd kritisch 
worden beoordeeld op het ethische doel.
In uitzonderlijke situaties, zoals een pandemie, 
moeten de risico’s worden afgewogen. Uitzon-
derlijke situaties werpen nieuwe vragen op voor 
theologie en ethiek die niet altijd beantwoord 
kunnen worden met conventionele denkpatro-
nen.
Volgens de bevindingen van een meerderheid 
van de wetenschappers zijn de huidige in Europa
goedgekeurde vaccins veilig, d.w.z. dat er nauwe-
lijks ernstige bijwerkingen zijn en dat mogelijke 
langetermijneffecten zullen worden gecontro-
leerd.
Wij willen het belang van vaccinatie tegen CO-
VID-19 niet overdrijven en als een wondermiddel
aanprijzen, maar beschouwen het als een essen-
tiële en efficiënte manier om de impact van de 
pandemie te beperken, gezien de huidige stand 
van onze kennis.

Verantwoordelijkheid
Met betrekking tot collectieve verantwoorde-
lijkheid geloven wij dat vaccinatie een poten-
tieel compromis vormt met betrekking tot de 
onschendbaarheid van het lichaam. Zonder 
deze interventie te bagatelliseren, zien wij deze 
als theologisch te rechtvaardigen omdat, vanuit 
christelijk perspectief, de rationele en verant-
woordelijke mens en het zintuiglijke lichaam 
onafscheidelijk bij elkaar horen. Jezus zelf zegt: 
Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem 
onrein maken, Marc 7:15. Verantwoordelijk han-
delen tegenover mijn naaste kan het ook nood-
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zakelijk maken om mijn recht op lichamelijke in-
tegriteit te beperken.
Gevaccineerd worden, betekent verantwoorde-
lijk handelen ten opzichte van mijn naaste. Zelfs 
als de huidige kennis het risico niet uitsluit dat 
degenen die gevaccineerd zijn toch anderen 
kunnen besmetten, vermindert grootschalige 
vaccinatie de last van de ziekte voor de gezond-
heidszorg. Daarom geloven wij, vanuit christe-
lijk perspectief, dat het absoluut noodzakelijk is 
om alles te doen wat wij kunnen doen om onze 
naaste te beschermen en het algemeen welzijn 
te dienen. In die zin leggen wij ook de nadruk op 
het bieden van de mogelijkheid om gevaccineerd 
te worden aan iedereen, zonder de vrijheid van 
mensen te beperken om zich niet te laten vacci-
neren.

Solidariteit
Vaccins zijn momenteel slechts in beperkte hoe-
veelheden beschikbaar. Het zijn vooral de rijke 
landen, met hun hoogontwikkelde gezondheids-
zorgsystemen, die hiervan profiteren en de mid-
delen beschikbaar hebben om vaccins te kopen. 
En zelfs binnen deze rijke landen is het aantal 
vaccins momenteel beperkt, zodat niet iedereen 
in één keer kan worden ingeënt.
Zoals u het aan een van de minsten van deze hebt 
gedaan… zo hebt u het aan mij gedaan (vergelijk 

Mattheüs 25:40.) Jezus nodigt ons uit om solidair 
te zijn met hen die in nood verkeren. Voor ons is 
het een uiting van christelijke solidariteit en recht-
vaardigheid als alle mensen een gelijke toegang 
tot vaccinatie kan worden gegarandeerd. Het is 
een morele verplichting voor landen die vaccine-
ren om de meest kwetsbare mensen het eerst te 
beschermen. Het is ook een morele verplichting 
voor rijke landen wereldwijd om het mogelijk te 
maken dat alle mensen de kans krijgen gevacci-
neerd te worden.
Daarom roepen wij op tot een eerlijke verdeling 
van vaccins, inclusief de distributie van vaccins 
aan landen die zich geen massale vaccinatie kun-
nen veroorloven. De wereld moet deze pandemie 
samen bestrijden.
Geestelijke leiders hebben een bijzondere ver-
trouwensrelatie met de gelovigen. Daarom heb-
ben zij ook een speciale verantwoordelijkheid. 
Desinformatie en ongegronde angstzaaierij zijn 
hier niet op hun plaats en kunnen theologisch 
niet worden gerechtvaardigd. Een open gesprek 
in gezamenlijk vertrouwen en liefde is geboden 
in deze crisissituatie: Aanvaard mensen met een 
zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden 
(Romeinen 14:1).

Bron: https://protestant.link/

Christine Dewaege-van Belle schreef een interessant 
artikel Een secretaresse op het bureau van het protes-
tants godsdienstonderwijs, dat u kunt nalezen op de 
website van de VPKB:

Protestant.link/Actualiteit/Artikelen
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E-Learning VPKB-Structuur
De VPKB is een kleine kerk, toch kent ze vele werkgroepen, commissie en raden.
Met deze cursus wil de dienst Vorming een overzicht bieden over onze kerkstructuur. Deze dienst 
van de VPKB  hoopt hiermee niet alleen nieuwe ambts- en taakdragers wegwijs te maken in het ge-
heel. Door middel van de vragen geeft deze cursus ook de gelegenheid om over de kerkstructuur in 
gesprek te gaan.
U doorloopt de cursus op eigen tempo, aan de hand van opgenomen materiaal. Het is uiteraard leu-
ker en ook interessanter indien u deze cursus ook met anderen volgt.

De cursusopbouw is als volgt:
1.  Inleiding (Kijktijd 4 minuten)
2.  Kerkmodellen waarbij uitleg gegeven wordt over het presbyteriaal-synodaal kerkmodel  
 (Kijktijd 10 minuten)
3.  Gemeente en districtsniveau (Kijktijd 20 minuten)
4.  Synodaal niveau (Kijktijd 15 minuten)
5.  Coördinaties deel I (Kijktijd 15 minuten)
6.  Coördinaties deel II (Kijktijd 30 minuten)

In het werkboek vindt u veel informatie terug alsook de vragen (ook extra vragen).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://vorming.protestant.link/
Voor verdere informatie kunt u zich richten tot 
Vormingsverantwoordelijke ds. Eefje van der Linden: vorming@vpkb.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Podcast voor
een dagelijks portie Psalm
Eeuwenoud en toch heel vertrouwd: voor veel 
mensen zijn de psalmen de longen van de Bijbel. 
Gevoelens van wanhoop, verdriet of juist van 
vreugde en dankbaarheid: je komt ze allemaal te-
gen in de psalmen.
Voor zijn podcast Blijf kalm met een psalm put ra-
diomaker Sjoerd Muller uit die literaire schat. Re-
becca Schoon, leest in deze podcast telkens een 
deel van een psalm voor. Sjoerd Muller pikt er ver-
volgens een gedeelte uit dat hem raakt, verwondert of waarbij hij vragen heeft. Iedere keer staat een 
nieuw psalm centraal. Zo ga je met een goed gevoel de dag in. 

Blijf kalm met een Psalm
https://podcasts.google.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vooraleer je naar de meditatie luistert, lees je volgens mij best de psalm eerst door. Aangezien deze 
reeks al sinds oktober 2020 van start gegaan is, is men ondertussen al flink opgeschoten in de 150 
Psalmen, maar je kunt gewoon bij Psalm 1 beginnen. Het is toch tijdloos. Het enige minpunt voor mij 
is dat de Psalmtekst in gewone taal ingesproken wordt.

Bea Baetens

De Nieuwe Psalmberijming
De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 
150 psalmen op de Geneefse melodieën.
Sinds 2014 heeft een groep dichters gewerkt aan een nieuwe, eigentijdse be-
rijming van alle 150 psalmen. Met deze nieuwe verwoording voorzien zij in 
een grote behoefte in protestantse kerken. Aan De Nieuwe Psalmberijming 
werkten negen dichters mee. Daarnaast verleende een aantal (andere) dich-
ters, theologen, neerlandici en musici hun medewerking als meelezer en revi-
sor. Alle psalmen worden met hun Geneefse melodie afgedrukt. 

Bindwijze: hardback
Taal: Nederlands
ISBN: 9789043535762
Pagina's: 320
Publicatiedatum: 16-03-2021
Prijs: 22,50 euro
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Wel en wee in de Brabantdamgemeente

Op dit moment van schrijven, staan wij vlak voor 
het begin van de stille week die begint met Palm-
pasen. U zal deze kerkbrief waarschijnlijk in han-
den krijgen vlak voor het Paasfeest, wanneer wij 
ook dit jaar de opstanding van onze Heer mogen 
vieren, vreugdevol en bevrijdend.

Is dat wel zo dat we ons bevrijd voelen? 
Aan de ene kant is het zeker hoopgevend dat al 
zovelen onder ons gedeeltelijk of helemaal ge-
vaccineerd zijn en we steeds een beetje meer 
immuniteit kunnen opbouwen ten gunste van 
onszelf en van onze contacten, maar aan de an-
dere kant scheppen de berichtgeving en de ver-
strengde Coronamaatregelen juist weer twijfel.

Hoe is het ons in de afgelopen maand allemaal 
vergaan, nu we nog steeds niet op een norma-
le manier kunnen samenkomen en elkaar alleen 
van op afstand kunnen spreken en ontmoetingen 
zoveel mogelijk dienen te mijden of digitaal die-
nen te organiseren.

Ook op afstand voelen wij ons verbonden met de 
families die rouwen om dierbaren, die hen verla-
ten hebben. Door de  opgelegde  afstandelijkheid 
is het extra moeilijk om troost te vinden en te 
bieden, om er op onze vertrouwde manier mee 
om te gaan en met hen mee te leven. We kunnen 
alleen  nog meer dan anders ons vertrouwen bij 
onze Heer leggen, Hij zal ons omringen en geven 
wat wij echt nodig hebben.

Anderen onder ons moesten voor grotere of klei-
nere ingrepen een tijdje in het ziekenhuis verblij-
ven en wij bidden hen toe dat hierdoor hun leven 
weer meer mogelijkheden zal bieden. 

Zoals voor John Debacker na een rugoperatie, 
die hem verloste van veel pijn. De revalidatie zal 
nog wat tijd vergen maar zoals hij mij zelf zei: al-
les komt zeker goed. 

Ook Hans Schaefer onderging een kleine ingreep 
waardoor ook hij weer mobieler is geworden en 
met het goede weer en de mooie lentedagen er 
op uit kan trekken.

De uitslagen van alle ingrepen en onderzoeken 
blijven gelukkig positief voor An Van der Haeg-
hen. Een hele opluchting na de moeilijke maan-
den van voor- en tegenspoed. Moge dit de om-
mekeer betekenen om onbezorgd te genieten 
van jullie nieuwe huis en  schattige dochtertjes. 
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Sara Blommaert werd opgenomen in het Jan 
Palfijn ziekenhuis, ook hier is er momenteel geen 
bezoek toegestaan, maar gelukkig kan Marti-
ne De Jonge eens toevallig binnenspringen als 
zij zich van verdieping vergist op weg naar haar 
afdeling. Door de gepaste verzorging voor Sara 
heeft iedereen weer goede hoop op beterschap 
en dat wensen we je van harte toe, Sara.

Huguette Spatz mocht ondertussen het zieken-
huis verlaten en is nu verhuisd naar WZC St. Co-
leta, in de St. Coletastraat 2 te Gent, waar zij zelfs 
al haar verjaardag mocht vieren met kaartjes en 
bloemen. Het is nog wat wennen, maar de ex-
tra zorg is welgekomen en hoewel bezoek nog 
steeds erg beperkt is, zoals in alle WZC trouwens, 
wordt er door het huis alles aan gedaan om de 
bewoners afleiding te bezorgen. Gelukkig is ie-
dereen in St. Coleta gevaccineerd en zijn er geen 
COVID-patiënten meer. Wij wensen je alle goeds 
toe Huguette in je nieuwe thuis en hopen bin-
nenkort weer op bezoek te mogen komen. On-
dertussen zijn kaartjes heel erg welkom.

De laatste dagen is er heel wat te doen rondom 
het onderwijs, van hoog tot laag. Een bijna on-
mogelijke opgave voor alle leerkrachten en ver-
der ondersteunend personeel om in te spelen op 
de regels en noden van de dag. Hun bezorgdheid 
en inzet voor hun leerlingen is groot, hun mid-
delen zijn beperkt.  Ook de ouders moeten zich 
telkens opnieuw flexibel kunnen opstellen en 
telkens oplossingen vinden voor begeleiding en 
opvang. En de jongeren? Die studeren en leren 
zo goed als mogelijk verder, smachtend naar wat 
sociaal leven en hopend op beter, maar wanneer 
en hoe?

Bij Cees en Marleen van Leeuwen op de Buk-
walhoeve barst het weer van jong leven, de klei-
ne geitjes worden met liefde en de fles groot 
gebracht. Cees kan de vraag naar zijn heerlijke 
kaasjes nauwelijks volgen en is dankbaar dat er 
zoveel melk is, de pure grondstof bij uitstek. Ook 
zij hebben allebei hun eerste vaccin ondertussen 
gekregen, toch een zekerheid met alle levendige 
drukte in en om hun hoeve. Dit is het bewijs dat  
de cyclus in de natuur onverstoorbaar zijn gang 

blijft volgen, zoals de vogels en de bloemen in 
het veld ook deze lente weer aankondigen.

Karel Piesen kun je al vinden in zijn moestuin en 
bij vele anderen kriebelt het ook om tuin en bal-
kon op te fleuren.

Vreugdevol nieuws ontvingen wij van Jasmien 
van Belle en Matthias. Zij  zullen op 15 mei voor 
de wet trouwen in het Zwarte Woud en hopen 
dan ergens in de herfst hun belofte te bevestigen 
in Gent in onze kerk. Het wordt toch wel weer 
spannend of het op 15 mei toegestaan zal zijn 
dat de familie uit België er op die dag in Duits-
land bij zal kunnen zijn. Wij wensen het jonge 
paar alle goeds toe bij deze nieuwe mijlpaal in 
hun gezamenlijke leven.

Toch blijven er nog steeds de zorgen voor onze 
dierbaren en drukt de eenzaamheid bij alleen-
staanden, we praten er niet graag over en hou-
den ons sterk, hopend en biddend op uitkomst 
voor onszelf en voor de wereld. 
Die zorgen en last droegen wij mee in de veer-
tig dagen die achter ons liggen en wij mogen 
nu hoopvol uitkijken naar de belofte die Pasen 
brengt, want Jezus is opgestaan en laat ons niet 
alleen! 
Als dat geen bevrijdende belofte is…

Marijke Schaefer
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Ter overdenking

ds. Tihamér Buzogány

Eerste, tweede, derde… 
(1 Kor. 15)

Wanneer de aprileditie van de Kerkbrief in uw 
brievenbus valt, verblijft Jezus, die op Goede Vrij-
dag gekruisigd en op Stille Zaterdag begraven is, 
niet meer in zijn graf. 
De vrouwen die op de eerste dag van de week 
naar het graf gingen, hebben hun tranen al ge-
wist, Thomas de ongelovige mocht zijn vingers in 
de wonden van zijn Heer zetten en de ogen van 
twee leerlingen in Emmaüs werden geopend en 
herkenden de opgestane Christus. Meteen ston-
den ze op en gingen terug naar Jeruzalem om 
hun buitengewone ervaring aan de elf leerlingen 
die daar bij elkaar waren, te vertellen. 

Vijftig jaar later vertelt Paulus, de bekeerde vij-
and, aan de gemeenteleden van Korinthe het ge-
heim van Pasen. 
Het fundament van ons christelijke geloof is de 
opstanding van Jezus en toch moeten wij toege-
ven, soms moeite te hebben om dat te geloven. 
Wij weten het, zo hebben we geleerd: met de 
dood komt een eind aan het menselijke leven. 
De tijdgenoten van Paulus in Korinthe wisten niet 
anders en toch zegt Paulus: „hij is begraven en 
op de derde dag opgewekt, zoals in de schriften 
staat”. (1 Kor. 15, 4) 

Dat Paulus de opstandingsleer op een zo uitge-
breide manier presenteert, heeft verschillende 
redenen: ten eerste omdat velen dat ontkenden. 
Niet alleen de Griekse filosofen, ook de Joodse 
Sadduceeën betwistten de werkelijke opstan-
ding van Jezus. Degenen die de opstanding aan-
vaardden, stelden ook hun vragen: met wat voor 
een lichaam zullen de opgestanen op deze aarde 
rondlopen?! 

Niet alleen de Korinthiërs van het jaar 55, ech-
ter ook wij denken dat de klemtoon met Pa-
sen op de opstanding ligt. Toch, hoe bizar of 
raar dat ook klinkt, is dat niet zo. Niet de op-
standing als gebeurtenis, wel de levende, 
de opgestane Christus is degene die in het 
licht staat als er over Pasen wordt gespro-
ken.                                                                                                                                                                                 
_______________________________________

Niet de opstanding als gebeurtenis, wel de 
levende, de opgestane 

Christus is degene die in het licht staat als 
er over Pasen wordt gesproken.  

__________________________________                                                                                                                    
                                 

De vrouwen die het lege graf ontdekken en la-
ter de opgestane ontmoeten, krijgen niet als 
opdracht om te vertellen hoe de opstanding 
gebeurd is of hoe het lege graf van binnen eruit 
ziet. Zij moeten bekend maken dat Hij opgestaan 
is en dat Hij leeft. 

In zijn eerste brief aan de Korinthiërs vraagt 
Paulus om niet naar de opstanding te kijken als 
naar iets wat al gebeurd is, wel naar iets dat al 
begonnen is: „Christus is werkelijk uit de dood 
opgewekt, als de eerste van de gestorvenen” (1 
Kor. 15, 20) 
Gramaticaal gezien is eerste een rangtelwoord 
en komt er dus volgens onze logica, een tweede, 
een derde... Of was Jezus toch de eerste en de 
laatste? 



22 | 

Activiteitenkalender
  10 april tot 27 juni 2021 Tentoonstelling Fantasie of realiteit
     Locatie: Kerk Groot Begijnhof St. Amandsberg
Zaterdag 17 april   Tienerdag Oostende
Woensdag 21 april   Avondcontact met Maximiliaan Martens
Donderdag 22 april   Gastcollege Theologie en ecologische uitdagingen (FPTR)
Woensdag 28 april   Gastcollege Antisemitisme en Radicalisme (FPTR)
...  ...   Zoom-Bijbelstudie

Donderdag 13 mei   Nationale online-eredienst (in de plaats van ProFest)

Zaterdag 12 juni    Synodevergadering (onder voorbehoud)
  

Allerlei

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 25.04.2021

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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Dienstenrooster

Zondag, 4 april                                                                                                                                          Pasen
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Gaspard de Coligny school
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 11 april                                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 18 april                                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 25 april                                                                                                                                                        
Voorganger   Engel Leune
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 2 mei                                                           Gezamenlijke online-dienst uit Horebeke én Gent
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 

Tot nader 
order blijven 

online-kerkdiensten 
geprogrammeerd. U kunt zich 

hiervoor opgeven bij ds. Tihamér 
Buzogány, zowel om de link te ont-

vangen als om de dienst in de kerk bij 
te wonen.

Van zodra dit toegelaten is - na het 
ontvangen van het ARPEE-protocol 
- zullen opnieuw fysieke kerkdien-

sten plaatsvinden. 
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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.

 April
zondag    4 april  Marcus 16:1-8  De eerste getuigen
maandag   5 april  Marcus 16:9-20  Overtuigd
dinsdag    6 april  Psalm 30  Vreugde na verdriet
woensdag   7 april  Jesaja 25:1-5  Beschutting
donderdag   8 april  Jesaja 25:6-12  Het nieuwe normaal
vrijdag    9 april  Psalm 133  Liefde en zegen
zaterdag 10 april  Jesaja 26:1-11  Sterk
zondag  11 april  Jesaja 26:12–27:1 Leven!
maandag 12 april  Jesaja 27:2-13  Hoop
dinsdag  13 april  Psalm 81  Liefdesverklaring
woensdag 14 april  Ezechiël 33:1-11  Een gewaarschuwd mens
donderdag 15 april  Ezechiël 33:12-20 Afkeren of terugkeren
vrijdag  16 april  Ezechiël 33:21-33 Verleden is geen garantie voor toekomst
zaterdag 17 april  Ezechiël 34:1-10  Wie is de goede herder?
zondag  18 april  Ezechiël 34:11-22 Zoekende liefde
maandag 19 april  Ezechiël 34:23-30 Herderlijke zorg
dinsdag  20 april  Psalm 100  Oproep
woensdag 21 april  1 Johannes 1:1-10 God is licht
donderdag 22 april  1 Johannes 2:1-11 God is vergevend
vrijdag  23 april  1 Johannes 2:12-17 God is er altijd
zaterdag 24 april  1 Johannes 2:18-29 God is rechtvaardig
zondag  25 april  1 Johannes 3:1-10 God is Vader
maandag 26 april  1 Johannes 3:11-24 God is betrouwbaar
dinsdag 2 7 april  Ezechiël 35:1-15  Bergrede
woensdag 28 april  Ezechiël 36:1-15  Opbloei
donderdag 29 april  Ezechiël 36:16-28 Terugkeer en inkeer
vrijdag  30 april  Ezechiël 36:29-38 Paradijsbelofte

  Mei
zaterdag   1 mei  Psalm 136  Eeuwig duurt zijn trouw
zondag    2 mei  Ezechiël 37:1-14  Nieuw leven


