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

Van de kerkenraad
Bedoeling was, dat de Sacrale-Wervels-tentoonstelling van kunstenaar Frans Wuytack, die vorig
jaar geprogrammeerd stond maar om de gekende reden niet kon plaatsvinden, in juli 2021 zou
doorgaan.
Zelf vindt Frans Wuytack, met wie Rita Martens
in contact staat, onze kerk een prachtige ruimte,
maar hij ziet de tentoonstelling De terugkeer van
de Mens niet zitten omdat in het kader van Corona er teveel regeltjes zijn, er te weinig volk in de
kerk binnen mag enz.
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Als noeste werker blijft onze predikant de online-kerkdiensten, waarvoor u nog altijd bij hem
kunt inschrijven, verder voorbereiden, al hoopt
hij toch ooit hier een punt achter te kunnen zetten om u opnieuw fysiek te verwelkomen in de
kerk. Van veel gemeenteleden vernemen wij dat
zij reikhalzend uitkijken naar samenkomsten in
de kerk. Wenst u ondertussen een huisbezoek
(buiten) leg dan zeker contact.
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Dienstenrooster

20
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Moet bovenvermelde tentoonstelling met veel
spijt in het hart opnieuw worden uitgesteld, kunnen we heel misschien op 28 mei a.s. met Dag
van de buren een bescheiden klassiek concert
aanbieden (zie ook verderop in de Kerkbrief).

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zegt het
spreekwoord, maar meer en meer mensen hebben hun eerste vaccin gekregen en dat is positief,
al zullen we nog voorzichtig moeten blijven.
Hou vol en blijf gezond!
Bea Baetens
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Terugblik

4 april 2021| Online-Paasdienst
Hieronder ziet u het interieur, fleurig aangekleed door Wim en Etty Bruyneel-Deelstra, Marijke Schaefer en Jasper Adams.
Dank ook aan de andere medewerkers om er zo’n geslaagde dienst van te maken en aan Martine De
Jonge voor de originele realisaties van de kindernevendienst!
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Vooruitblik
Bijbel-aan-Huis

6 mei 2021 om 19:30|Romeinenbrief
Ds. Tihamér Buzogány nodigt ons uit om de volgende Bijbel-aan-huis
in onze agenda te noteren. Donderdagavond 6 mei hoopt hij samen
met ons de brief van Paulus aan de Romeinen verder te verkennen en
te begrijpen. De vorige keer waren we halfweg hoofdstuk 2 beland en
hij stelt voor om vandaar verder te gaan.
Ook deze Bijbel-aan-huis op 6 mei wordt virtueel via een ZOOMbijeenkomst gepland. Als u hier graag aan wilt deelnemen dan kunt u
zich nu al aanmelden bij ds. Tihamér Buzogány, b.v. via e-mail.

Hemelvaartsdag

13 mei 2021 om 9:00 | Nationale kerkdienst
ProFest zal dit jaar uiteraard niet kunnen doorgaan. Maar, dat is geen reden om elkaar niet tenminste
online te zien!
Daarom deelt de VPKB met u haar online-Hemelvaart-dienst, tot stand gekomen dankzij de samenwerking van de 6 districten. Dit is een geweldige primeur.
U kunt de dienst volgen via de VPKB YouTube pagina vanaf 9 uur: Comm VPKB/EPUB - YouTube.
De video zal online blijven.
Meer informatie:
Jean-Guillaume DeMailly, communicatieverantwoordelijke
jean-guillaume.demailly@protestant.link

Avondcontact

19 mei 2021 om 19:30 | met Aletta Rambaut

Onbekend maakt onbemind: Glasramen afgebeeld in het oeuvre van Jan Van Eyck
Tijdens het Van Eyckjaar 2020-21 staan de schilderijen die we van Jan Van Eyck kennen in het daglicht. Zijn oog voor detail blijkt niet alleen uit de paradijselijke landschappen die hij schilderde. De
interieurs zijn vaak verlicht (en belicht) door gebrandschilderde glas-in-loodramen. Zelfs in het Annunciatie-paneel van het Lam Gods is een glas-in-loodpaneel afgebeeld. Hij geeft niet enkel het ongebrandschilderd paneeltje zelf perfect weer, maar eveneens de herstelloodjes. Maar in hoeverre
liet Van Eyck zich leiden door de realiteit of zijn de vaak gebrandschilderde glazen gefantaseerde
voorstellingen? En zijn er nu na zoveel eeuwen nog glasramen te vinden die vergelijkbaar zijn met de
voorgestelde? Hoe realistisch zijn de glasramen dus in het gehele oeuvre van Van Eyck? Hoe dan ook
een aspect dat onze aandacht verdient.
Aletta Rambaut is kunsthistorica (UGent) en gespecialiseerd onderzoeker van historisch gebrandschilderd glas. Ze is lid van het Corpus Vitrearum (Internationaal Technisch Comité, ISCCSG) en begeleidt
conservatie/restauraties van glasramen.
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Vooruitblik
Dag van de buren

Onder voorbehou
d

28 mei 2021 Samen aan zet | Muziek verbindt
De kerkenraad besloot om in te gaan op het initiatief van de Stad Gent, Dag van de buren, op
28.05.2021 en in dit kader in de kerk een gratis mini-concert (met medewerking van Arina Tsytlianok
en haar vrienden) aan te bieden. Uiteraard zullen wij ons houden aan de opgelegde maatregelen:
registratie van bezoekers aan de ingang, beperkt aantal bezoekers, nodige afstand bewaren in de
kerk...).
Programma
Johann Sebastian Bach
Sonate BWV 1030 in b voor fluit en klavier
Henri Vieuxtemps
"Rossignol" voor viool en klavier
Barry Cockcroft "Ku-ku" voor sopraan saxofoon
Johann Sebastian Bach
Cantate BWV 82a "Ich habe genug" voor sopraan, viool en klavier
Performers
Marjolein Acke, sopraan
Elewout Acke, viool
Johanna Gronsfeld, saxofoon en klavier
Arina Tsytlianok, fluit en klavier
Op 08.04.2021 werd deze aanvraag besproken op het kernteam van de Stad Gent en voorlopig on
hold gezet. Indien er nog versoepelingen zouden komen tot op de datum van dit concert kan dit wel
opnieuw besproken worden.
We houden u verder op de hoogte.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Vrijdagavond 28 mei 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
6|

Vooruitblik

Even voorstellen

30 mei 2021|Gastvoorganger ds. Josée van de Putte
Mijn naam is Josée van de Putte, geboren in Zeeland als jongste van zes kinderen. Na de lagere school Atheneum A gedaan en toen de Pedagogische Akademie. Na een aantal jaar werken in het lager onderwijs theologie gaan studeren,
eerst in Brussel (waar ik ook koster was van de Leon-le-Page-kerk, tegenover
de Graanmarktkerk). Studie voltooid in Amsterdam, hoofdvak Oude testament
(drs.). Mijn kerkelijk examen deed ik in Leiden (ds.).
Ik heb gewerkt als diaconaal consulent, leerkracht basisschool, docent godsdienst en maatschappijleer Middelbare School Haarlem, en daarnaast als verpleeghuispredikant in Laren.
Als gemeentepredikant gewerkt onder Amsterdam (Badhoevedorp), in Laren/Eemnes (Gooi), in
Wemeldinge (Zeeland) en nu in Dreischor/Noordgouwe. Tevens ben ik justitiepredikant in Middelburg (voor bepaalde tijd).
Ik ben betrokken bij het Huis van Levensvragen voor Zeeland en ben geestelijk begeleider voor jonge
predikanten die deze opleiding volgen.
Ik studeer graag. Heb veel pastorale opleidingen gedaan, momenteel studeer ik in Rome.
Verder ben ik lid van de Orde van de Tempeliers in Nederland en lid van de Soroptimisten (een serviceclub van vrouwen, internationaal )
Twee dochters werden ons toevertrouwd, die werken en studeren in onderwijs, kunst en cultuur.
Mijn man en hun vader overleed in 2013. We dragen zijn liefde en zorg mee in ons hart.
Wandelen doe ik graag en veel. Ik zing in een kamerkoor en zwem af en toe een baantje.
Fijn dat ik in Gent mag voorgaan!!!! Ik zie er naar uit.

Josée van de Putte

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

Het tijdschrift van de VPKB
In vorige nummers hebben we enkele diaconale initiatieven
in de schijnwerpers geplaatst die deze solidariteit concreet
vormgeven.
Voor de derde uitgave van Pro-News diepen verschillende leden van de Kerk de betekenis van engagement in de samenleving uit.
Hun teksten belichten verschillende facetten: engagement
kan ontstaan uit een verantwoordelijkheidsgevoel of een
noodzaak, een daad of een wisselwerking, een innerlijke
kracht of een aanzet naar de ander toe. Engagement is soms
zelfs een strijd. Bijna altijd heeft het engagement van één
persoon verschillende gezichten. Opvallend is dat al dit engagement een ding gemeenschappelijk
lijkt te hebben: het woord. Het woord is een uiting van het geloof dat ons beweegt. Woorden worden gebruikt om te troosten, uit te leggen, te bespreken, te antwoorden, uit te dagen, te vragen…
het neemt tal van vormen aan. Wat als engagement en de taal die ermee gepaard gaan, zin zouden
krijgen door te luisteren? Misschien begint engagement wanneer we wat de wereld ons influistert
zachtjes tot ons hart laten doordringen.
Jean-Guillaume DeMailly,
VPKB-Communicatieverantwoordelijke.
Dit tijdschrift ligt op de leestafel.
Neem gerust gratis een exemplaar mee de volgende keer als je naar de kerk komt.

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
5 mei: 		
7 mei: 		
11 mei:
15 mei:
15 mei:
15 mei:
21 mei:
22 mei:
23 mei:
27 mei:
28 mei:
11 juni:
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An Van der Haeghen
Jos Keymis
Jan van Bree
Jantine Thijn
Sierra Schaefer
Joris van Belle
Aletta Rambaut
Agnes Hoste
Sebastiaan Bytebier
Thomas Bettens
Janny Geluck
Louise Hanappe

Voor de kids
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ProJOP
Hemelvaart

Kruiswoordpuzzel
TIP: 7 en 4, 13 en 16 beginnen met dezelfde letter!
Horizontaal
1.
Op welke dag vieren we altijd Hemelvaartsdag?
3.
In welke stad wachten de discipelen op de komst van de Heilige Geest?
5.
Welk feest wordt 10 dagen na de Hemelvaart gevierd?
7.
Welke kleur hebben de kleren van de mannen die opeens bij de discipelen staan?
9.
40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren vindt de ….. van Jezus plaats.
11.
Hoeveel discipelen zijn er bij de Hemelvaart aanwezig?
13.
Op de Olijfberg neemt Jezus …. van Zijn vrienden.
Verticaal
2.
Naam van een discipel.
4.
De Heer Jezus belooft dat Hij zijn vrienden
niet als ….. zal achterlaten.
6.
De discipelen gaan terug naar Jeruzalem? 		
Daar …. ze tot God.
8.
Welke streek noemt Jezus waar de discipelen
over Hem zullen vertellen?
10.
Jezus zegt: ‘Mij is gegeven alle …. in de
hemel en op aarde.’
12.
Hoeveel dagen zitten er tussen Pasen en
Hemelvaart?
14.
Wie zijn de 2 mannen die opeens naast
de vrienden staan?
16.
Hoe worden de discipelen na het 			
Pinksterfeest genoemd? (de 12 discipelen
of de 12….)
18.
Waar wil de Heilige Geest wonen?
In je ….

ProJOP-Tienerdag
De ProJOP-tienerdag voor jeugd van 12-18 jaar
die was gepland voor zaterdag 17 april jl. in
Oostende, wordt uitgesteld tot september 2021.
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Advertentie
Protestants Museum De Geuzenhoek te Horebeke zoekt
een museummedewerker (m/v)
We bieden een functie aan in deeltijd. Het museum is gelegen in de
Geuzenhoek en maakt deel uit van het bijzondere patrimonium van
de plaatselijke protestantse kerk. In de afgelopen jaren is het museum
gerenoveerd en is er een masterplan opgesteld. In het masterplan is de
missie van het museum als volgt verwoord: De Geuzenhoek, met het
museum als middelpunt, moet in 2025 dé plaats in Vlaanderen zijn geworden, waar je naartoe gaat als je
het protestantisme wilt ontdekken, zowel voor kinderen, tieners, volwassenen als senioren. Daarnaast willen we meer in beeld komen als interessante toeristische bestemming in de regio de Vlaamse Ardennen.
Profiel medewerker museum
We zoeken iemand (m/v) die meelevend lid is van een protestantse of evangelische gemeente. Een medewerker met goede communicatieve vaardigheden, die graag initiatief neemt en die passie heeft voor
geschiedenis.
Kennis/vaardigheden
– theologische, historische of pedagogische opleiding
– degelijke Bijbelkennis
– kent de geschiedenis van het protestantisme (Luther, Calvijn), de Geuzenhoek en het protestantisme in
Vlaanderen/België of is bereid zich hierin te verdiepen
– durft initiatief te nemen én wil samenwerken
– vaardig met computers
– ervaring met werking musea is een voordeel
Taken
– de tentoonstelling (vast, wisselend) mee helpen samenstellen en moderniseren
– programma’s samenstellen voor scholen en andere groepen bezoekers
– PR: contact leggen met scholen en andere potentieel geïnteresseerde groepen
– meehelpen om activiteiten als lezingen of concerten te organiseren
– rondleidingen geven, het museum openhouden (als onderdeel van het team)
– het archief bijhouden
– contact onderhouden met museumbestuur, de kerk (plaatselijk, district)
En verder
De medewerker zal ermee akkoord moeten gaan, dat een deel van de werktijd niet bestaat uit vaste uren
maar flexibel ingevuld zal worden. Maar we vragen niet alleen, we hebben ook wat te bieden: de museummedewerker zal mogen rekenen op praktische ondersteuning van de predikant en van een begeleidingscommissie. Hoewel we veel hechten aan samenwerking, krijgt de nieuwe werknemer ook de nodige
vrijheid om zijn/haar taken wat tijd en inhoud betreft, zelf in te delen.
De wedde bedraagt 1.907,33€ bruto per maand. Hierbij moet worden vermeld dat er geen bijkomende
onkostenvergoeding is voor reizen en telefoneren. Een deel van de wedde (20%) is bestemd om deze kosten te dekken.

Contact
Reageren voor deze vacature kan tot 21 mei. Gelieve uw sollicitatie of eventuele vragen te richten tot
ds. Simon van der Linden: +32 55-613352 of ds.s.f.vanderlinden@gmail.com
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mijnschool.be

De verrassing van de Gaspard de Coligny school wordt een win win situatie voor iedereen die mee doet. Lees vlug verder!!!
In het maartnummer van onze Kerkbrief stond er een geheimzinnig stukje over plannen van Jacqueline Vanderhaegen en enkele dames in verband met een actie ten bate van de renovatie van de school
met de bijbel. Nu is het zover dat de sluier van deze verrassing is weggenomen en ja: het is een superleuke wandelzoektocht geworden in het hartje van Gent. U kunt deze met uw smartphone in de
hand volgen, de vragen oplossen, de interessante weetjes lezen en uw spitsvondigheid op de proef
stellen met mooie prijzen voor de besten er nog bovenop.
Hierna leest u alle details die u nodig hebt om deel te nemen. Zo kunt u met uw bubbel een leuke
namiddag in Gent beleven en aan de andere kant een steentje bijdragen ten bate van de grote renovatiewerken en uitbreiding van de Gaspard de Colignyschool, want de school dient naast de subsidies
ook een groot deel uit eigen fondsen te financieren. We hebben het artikel uit de laatste KLIMOP
(Contactblad van de Gaspard) geactualiseerd, want u kan sinds 19 april de code voor de wandeling
reeds aanschaffen.
Ter vervanging van Fancy Fair en kaas- en wijnavonden, die wegvielen door de coronamaatregelen,
lanceren wij vanaf 19 april een wandelzoektocht ten voordele van de Gaspard de Colignyschool te
Gent. U kunt aan deze zoektocht deelnemen door gratis een hippe app Actionbound te installeren op
uw smartphone, met de aangekochte code krijgt u dan toegang tot de wandeling.
Deze boeiende zoektocht, waarin moeilijke en minder moeilijke vragen en opdrachten verwerkt zitten,
voert u alleen, met uw gezin of met uw bubbel het historisch centrum van Gent in en legt accenten op
plekjes waar het protestantisme in de geschiedenis een rol heeft gespeeld. Maar ook andere informatie over de stad komt aan bod. Geef uw ogen goed de kost en los alle opdrachten op.
Er kan nu ingeschreven worden tot 30 september. De link naar de inschrijving en het rekeningnummer
waarop u uw bijdrage van 20 € per deelname kunt storten om daarmee de toegangscode tot de wandeling te krijgen zijn, de volgende:
. meld u aan met uw naam op wandelinggaspard@hotmail.com
. betaal 20 € op bankrekening BE65 0010 8865 0396 V.B.C.O. vzw, met vermelding van wandelzoektocht GDC, uw naam en datum van inschrijvingsmail. U ontvangt dan de code binnen de week.
De eerste vijf winnaars maken met hun code kans op een mooie prijs.
Na 30 september kunt u voor 10 € de wandeling wel nog doen, maar de wedstrijd niet meer.
We hopen natuurlijk op een enorme toeloop! Met deze zoektocht willen we allemaal onze School
steunen. Men zegge het voort! En doe ook zelf zeker mee! Succes!
De Dametjes:
Aletta Rambaut, Christine Liagre, Jacqueline Vanderhaegen,
Louise Hanappe, Marijke Schaefer en onze IT-man Meester Christophe.
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Uw bijzondere aandacht
Van Eyck deed het glas glanzen

Tentoonstelling: Fantasie of realiteit? Glasgeheimen bij Van Eyck
Bron: De Standaard d.d. 20.04.2021
Zelden waren scherven zo fascinerend. Glasgeheimen legt de link
tussen vroege glaskunst en de precisie waarmee Van Eyck kerkinterieurs, spiegels en flessen afbeeldde.
Glas was altijd al kostbaar, maar ook extreem
kwetsbaar. Dat geldt ook voor glasramen. Het oudst
bewaarde in onze contreien dateert van eind 14de
eeuw en bevindt zich in het kerkkoor van Zichem.
Ook Gent is goed bedeeld met oude glaskunst uit
de periode van Jan Van Eyck en zijn voorgangers. Bij
een restauratie van het voormalige dominicanenklooster, nu Het Pand van UGent, werden in 1982
zo’n 2.000 laatmiddeleeuwse restanten gevonden.
Een goed geconserveerd paneel uit de dominicanenkerk dook al vroeger op. Het is gedateerd uit
1325 en bevat nog het originele lood.
Hoe goed dit prachtstuk te vergelijken is met een
glasraam op de buitenzijde van Het lam Gods, waarop een halfronde nis met waterbekken afgebeeld
is: het bracht experte Aletta Rambaut op het idee
om op alle schilderijen van Van Eyck naar glaskunst
te speuren. Als uitsmijter van het Van Eyck-jaar
toont ze haar bevindingen in het Groot Begijnhof in
Sint-Amandsberg.
Gods schepping
Het idee is prikkelend: sinds de overzichtstentoonstelling in Gent weten we dat Jan Van Eyck bij uitstek een lichtkunstenaar was. Licht en schaduw,
weerspiegeling en transparantie fascineerden hem
vanwege de optische effecten. Van Eyck wilde verbluffen met een fenomenale detaillering en een
zo nauwkeurig mogelijke weergave ervan in olieverf. In één beweging wilde hij ook recht doen aan
Gods schepping, waar het goddelijk licht doorheen
straalt.
Uit 12 voorbeelden, afkomstig uit tien schilderijen
waarvan details te zien zijn, distilleert Rambaut enkele patronen. Kroonglas, dat voor onze moderne
blik het effect van een flessenbodem heeft, duikt
vaak op. Van Eyck omzoomde de taferelen op de

glasramen ook
vaak met gekleurde
boorden. Zelfs op
het vroege miniatuur uit het
Turijns-Milanese getijdenboek
vind je ze terug,
in piepklein formaat.
Fascinerend is ook de blauwe saffier uit het tafereel met de zingende engelen. Het glasraam van de
Vijdkapel, waar het altaarstuk zich aanvankelijk bevond, wordt erin weerspiegeld op enkele vierkante
millimeters. Elders laat Van Eyck een lichtbron op
verschillende plaatsen een karaf doorpriemen. Op
welk soort exemplaar hij zich misschien baseerde,
wordt geïllustreerd met een intacte 15de eeuwse
fles die in Veere, in een beerput, gevonden werd.
Ommuurd dorp
Het surplus van deze tentoonstelling is de omgeving
van het begijnhof, dat in 1873 op de Sint-Baafskouter werd opgetrokken in pure neogotiek. Je wandelt
door een ommuurd dorp aan de Gentse stadsrand.
Langs pleintjes in grasvelden zijn 80 huizen en 14
conventen (of gemeenschapshuizen) geordend.
Ook de kerk, imposanter dan we van een begijnhof
gewend zijn, heeft charme. De laatmiddeleeuwse
architectuur en schilderkunst dienden als inspiratie. In de gebrandschilderde ramen vallen dezelfde

motieven op als bij de geschilderde kerkinterieurs in Van Eycks tijd.
Geert Van der Speeten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Locatie: Begijnhofkerk, Sint-Amandsberg
Datum: nog tot 27.06.2021
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Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdamgemeente
Een lenteprikje…

Ja, we kregen al een lenteprikje: zonnige dagen,
de temperatuur die voorzichtig begint te klimmen, de bomen en velden die lichtgroen beginnen te kleuren, de vogeltjes die ’s ochtends
al heel vroeg de hoogste toon zingen! Dat alles
leidt hopelijk ook bij u tot een blijer gevoel, een
beetje meer optimisme dan in de voorbije weken
en maanden?
We kijken natuurlijk ook uit naar het échte lenteprikje, de lang verwachte vaccinaties. De ene
heeft al 1 of zelfs 2 prikjes gehad, de andere
wacht vol ongeduld (de jeugd eerder lijdzaam)
op zijn of haar uitnodiging. We hopen natuurlijk
dat er zo eindelijk een beetje meer vrijheid komt
om elkaar onbezorgd te mogen ontmoeten…

Voorzichtigheid zal wel nog lang de boodschap
zijn. Ondertussen moeten we nog maar wat geduldig zijn en het doen met wandel- en
fietstochtjes of bezoekjes op afstand, buiten, mét
mondmasker. Blijft u ook zoeken naar de lach
in iemands ogen of de bezorgde rimpel op het
voorhoofd? Wat missen we een stralende lach,
een plagend uitgestoken tong, een voorzichtige
glimlach, een grijns, een kus!
Het is momenteel nog niet gemakkelijk: dan zijn
onze ouderen wel gevaccineerd, maar is het bezoek toch nog zó beperkt in de rusthuizen… Dit
leidt tot steeds meer eenzaamheid en verdriet.
Het doet onze (oudere) gemeenteleden ook geen
deugd: men mist het samenkomen op zondag,
men krijgt veel minder bezoek van
o.a. de eigen familie, men is sowieso
minder in beweging. We denken in
het bijzonder aan Huguette Spatz,
aan Thea en aan Lucy … maar ook
aan Pierre, aan Janny, aan Christian
en Daniël, Anna, Karel, Agnes en
Marcel en vele anderen… We missen u allen ook en bidden u Gods
zegen en nabijheid toe.
We zijn dankbaar voor hulp die uit
soms onverwachte hoek komt. Het
is fijn te merken hoe o.a. Mieke Felix zich bekommert om Huguette
en de bezoekregeling coördineert,
een grote hulp voor de kerkenraad
is dat!
Sara Blommaert is gelukkig terug
thuis na haar ziekenhuisopname en
herstelt nog steeds. Het gaat voetje
voor voetje maar zij en Arnold De
Jonge zijn blij en dankbaar dat ze terug samen zijn.
De familie Van Heest is nog steeds
bezig met het verwerken van het
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Pastoraat
verlies van hun Papa en Opa, Ko. Hoewel niet onverwacht blijft een afscheid moeilijk en verdrietig en vraagt dit tijd om het te verwerken…
We horen optimistische geluiden van Christelle
Kuypers en Annemarie Knop. Els Maassen is blij
dat zij regelmatig een tochtje naar musea en tentoonstellingen kan maken. Ook uit het PCC gelukkig goede berichten.
De dominee en zijn gezin zijn dan weer gedwongen geweest tot 2 weken quarantaine, nadat iemand (!) positief getest had op Covid. Gelukkig
verliep dit zonder symptomen en bleef de rest
van de familie gespaard, maar leuk is anders…
We mogen om voorbede vragen voor onze families in het buitenland. Zo zijn Ann en Francis Van
De Walle bezorgd om Frederick en zijn gezin in
Zweden. Het Coronabeest heeft daar ook toegeslagen en we hopen dat iedereen daar vlug weer
genezen zal zijn.
Jasmien van Belle en Matthias Hermann zullen
hun wettelijk huwelijk moeten vieren en très petit comité, aangezien er maar 10 personen toe-

gelaten zijn in het gemeentehuis. Toch hopen ze
er op 15 mei een fijn en feestelijk moment van te
maken! En dat hopen ze zeker voor de kerkelijke
dienst en het feest in oktober alhier!
Voor de oudere jeugd breken de laatste normale
schoolweken aan. Stilaan komen de blok en de
examens in zicht. Heel veel strekte en succes gewenst! Ook aan de jongere jeugd nog een paar
prettige weken gewenst, terug in de klas! Het
was heel fijn om samen mogen mee te werken
aan de Paasdienst!
Voor alle lieve gemeenteleden, ook zij die zich
niet tot de ouderen rekenen, maar ook niet tot
de jeugd en daar dus ergens tussen horen: wij
hopen voor u allen op een snelle opening van
mogelijkheden om elkaar terug te zien, met de
prik breekt de lente door!
Heel veel zegen gewenst aan allen en Gods nabijheid, in zalige momenten van vriendschap en
liefde maar zeker als het net iets minder gaat!
Martine De Jonge

De wereld beter maken, begint soms heel dichtbij.
Door over elkaar te waken, ik over jou, jij over mij.

Belijdenis uitgesteld
Vorig jaar kon de belijdenis van Serge Engelbosch met Pinksteren
niet doorgaan omdat Corona roet in ons programma had gegooid.
Dit jaar is het helaas ook niet anders.
Catechisant Jasper Adams is klaar om zijn geloof te belijden, maar hoe en wanneer? Fysiek
kerken is voorlopig nog heel beperkt en online belijdenis doen, is voor hem geen optie.
Gezien de onduidelijke situatie heeft de kerkenraad in samenspraak met Jasper besloten om zijn
voor Pinksteren geplande belijdenis uit te stellen naar een later moment, wanneer fysiek kerken,
zonder beperkingen weer mogelijk zal zijn.
Waarde lezers, wij zullen jullie uiteraard informeren wanneer dit heuglijke moment wel plaats zal
vinden.
ds. Tihamér Buzogány
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

Ik ben een blomme
en bloeie voor uwe oogen,
geweldig zonnelicht.
Guido Gezelle, “Ego Flos”

In zijn lezing over Van Eycks ‘optische revolutie’ legde prof. dr. Maximiliaan Mertens ons uit dat Jan Van
Eyck, als pictor doctus, naar alle waarschijnlijkheid kennis had van het werk van de Arabische natuurkundige Alhazen (965-1040). Deze onderzoeker begreep dat het de reflecties van het licht zijn, op alles wat
ons omringt, die ons in staat stellen te zien. Maar wat is ‘zien’? Heeft dat ook te maken met die zoektocht
naar de ultieme bron van het Zijn? Met onze pogingen om datgene te begrijpen wat ons ontstijgt? Wij
weten dat we slechts spiegelingen zien, weerkaatsingen, brekend licht dat uiteenvalt in kleuren, dat lijnen
en vormen tekent op muren en dingen. Op water. Op fonkelend glas. In een spiegel… In zijn eerste brief
aan de Korintiërs heeft Paulus het over een doffe spiegel die slechts wazige beelden reflecteert. In de 15de
eeuw toonden spiegels al veel helderder beelden - en dat was zeker het geval in de 19de eeuw. En toch,
hoe stralend ook, het echte licht kunnen wij niet zien. We kunnen alleen hopen dat er ooit een dageraad
zal aanbreken die het ons zal tonen, zegt Guido Gezelle (1830-1899). Een dageraad waar wij deel van zullen uitmaken.
“Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ikzelf gekend ben.” (1 Kor 13:12)
Begerend alle klaarte
verlangend alle maanstraalstraten
is de vijver
glad en eenzaam
heldere drager
van het veelvoudige éne
van het éne veelvoudige
licht
Paul van Ostaijen (1924)

Ik grens
aan twee kanten
aan het licht:
ik word verwekt
en ik ga dood:
een spiegel
kijkt in een spiegel.

Hans Andreus
Uit: Klein boek
om het licht
heen
(1964)

Opgedragen aan Aletta Rambaut, als dank voor het
organiseren van de boeiende reeks lezingen over Jan
Van Eyck en niet in het minst ook voor haar magnifieke
tentoonstelling over glas en licht in het werk van de
meester.
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Hoe kan dat zijn,
o Schepper van hierboven,
dat ik U maar
en zie als in een glans;
als in een glas,
te zelden onbestoven
van doom en stof:
en nooit geheel en gans?

Hoe kan dat zijn:
om niet en is gegeven,
uit Uwe hand,
het leefvermogen, dat
mij zuchten doet,
en zoeken, naar een leven,
dat alle goed,
in 't zien van U, bevat!

Zo Gij bestaat,
en God zijt, moet het wezen,
dat ik U zie;

Daar komt toch eens,
ten oosten uit, een dagen,
een dageraad,
een eeuwigheid, die niet
meer weg en kan
noch weder, noch vertragen
het zielgezucht,

dat, zonder doek, entwaar,
ik schouwen kan,
en, schouwende, in 't nadezen,
van bij U zie
en eeuwig op U staar!

dat zoekt en niet en ziet

Mijne ooge zal
eens vol U zien, en varen
zo 't druppelke
in zee, dat is versmoord:
zij zal U zien,
verafgrond in de baren
der ziende zee,
die bedde en heeft noch boord!
Guido Gezelle,
In Speculo (1897)
Mieke Felix

Ter overdenking
De hemel reikt naar de aarde
Handelingen 1, 1-11

Vooraleer op 23
mei de kerkelijke
kleur naar rood
verandert, is er
nog een feestdag
die in de christelijke kringen gevierd wordt, dit
jaar op 13 mei. Vinden jullie het niet bizar dat
Hemelvaart gevierd wordt?
Waarom is het voor ons goed dat Jezus hier niet
meer is en dat Hij ons verlaat? Waarom is het
goed dat hij zich verwijdert en niet nadert? Als
Jezus onze verlosser is, is het misschien beter dat
Hij met ons blijft, dachten ook zijn leerlingen en
toch mochten ze in Bethanië getuigen zijn van
hoe hun Meester - terwijl Hij hen zegende - in de
hemel werd opgenomen.
Mogelijk herinnerden zich de leerlingen op dat
moment wat ze eerder hoorden: Ik kom bij de Vader vandaan en ben naar de wereld gekomen, nu
verlaat ik de wereld weer en ga terug naar mijn
Vader. Toch was het verdriet in Bethanië groot,
de Galileeërs begrijpen de gebeurtenissen niet,
ze hoopten immers dat Jezus de koning van Israël
zal worden, maar Hij is weg.
Terwijl de apostelen nog naar omhoog stonden
te kijken, waren er opeens twee mannen bij hen
die volgens Lucas witte kleren aan hadden. Hun
vraag: “Wat staan jullie naar de hemel te kijken?”
maakt de discipelen als het ware wakker en ze
beseffen dat naar de hemel blijven staren niet
de beste optie is. Ze keren naar Jeruzalem terug
waar ze vertellen wat ze gezien en gehoord hebben.
Hoe bizar het ook klinkt, op de eerste Hemelvaart gebeurt het omgekeerde van wat er tijdens
de eerste Kerst geschiedde. Toen is Jezus vanuit
een onzichtbare wereld het zichtbare in gestapt
en met Hemelvaart is hij van de zichtbare wereld
weer naar de onzichtbare gegaan, weliswaar niet
zonder afscheidswoorden: “Ik ben met jullie, alle

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.
(Mt 28, 20/b)
Hoewel Jezus zijn discipelen verlaat, zegt Hij toch
niet ik zal met jullie zijn maar wel ik ben met jullie. Zoiets lezen wij ook in de openbaringen: "Ik
ben de alfa en de omega … ik ben het die is, die
was en die komt”. (Opb 1, 8) Hij is ook met Hemelvaart de eeuwige “Zijn” zoals hij zich al op de
eerste pagina’s van de Bijbel voorgesteld heeft:
“Ik zal zijn, die ik zijn zal” (Ex 3, 14) en zoals ook
Paulus later passend verwoord: “Jezus Christus
blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Heb 13, 8)
Meester en discipelen waren nog samen toen Jezus zei: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom
bij jullie terug” (Joh 14, 18 ) en zorg dat de Vader
een andere pleitbezorger heeft, die altijd bij jullie
zal zijn. De Geest van de waarheid zal over mij
getuigen en wanneer die tijd komt, zullen jullie
denken aan wat ik gezegd heb.
Met Pinksteren worden de woorden van Jezus
duidelijk, de discipelen durven weer op straat te
komen, Petrus neemt het woord, veel mensen
laten zich dopen, de Kerk is geboren. De beloften
van Jezus worden werkelijkheid, de Trooster is
gekomen. Hij is met ons!
Misschien ben ik niet de enige die op 13 mei
2021 de vraag stel: "Welke betekenis heeft de
Hemelvaart van Christus voor ons?" Een mogelijk antwoord vinden we in de Heidelbergse Catechismus terug: “Ten eerste is Hij in de hemel
onze Pleitbezorger voor het aangezicht van zijn
Vader. Ten tweede hebben wij in Hem ons vlees
in de hemel tot een betrouwbaar onderpand dat
Hij als het Hoofd, ons, zijn leden, ook tot zich zal
nemen. Ten derde zendt Hij van zijn kant ons zijn
Geest als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is” .
ds. Tihamér Buzogány
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Allerlei
Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel
staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor:
18 april : voor Andrea Bral ter bemoediging
25 april: voor Truus Bos ter bemoediging

Activiteitenkalender
		
10 april tot 27 juni 2021 Tentoonstelling Fantasie of realiteit
					Locatie: Kerk Groot Begijnhof St. Amandsberg
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Donderdag
Donderdag
Woensdag
Vrijdag		
Zaterdag
		
		

6 mei om 19:30		
13 mei om 9:00		
19 mei om 19:30		
28 mei om 15:00		
12 juni 			

Zoom-Bijbelstudie
Nationale online-kerkdienst (in de plaats van ProFest)
Avondcontact met Aletta Rambaut
Dag van de buren, klassiek concert (onder voorbehoud)
Synodevergadering (onder voorbehoud)

25 tot 28 augustus

Belgisch-Duits Konvent

Donderdag

26 mei 2022		

AKV/ProFest

Dienstenrooster

Zondag, 2 mei
Gezamenlijke online-dienst uit Horebeke én Gent
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 9 mei
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 16 mei
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 23 mei
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 30 mei
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 6 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst

Tot nader
order blijven
online-kerkdiensten
geprogrammeerd. U kunt zich
hiervoor opgeven bij ds. Tihamér
Buzogány, zowel om de link te ontvangen 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 kerkdiensten plaatsvinden.

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

Ds. Tihamér Buzogány
Marijke Schaefer / Rita Martens
Kerkenwerk / Diaconie

Ds. Tihamér Buzogány
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen

Pinksteren

Ds. Josée van de Putte
Francis Van de Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Kerkbrief

Ds. Tihamér Buzogány
Marijke Schaefer / Rita Martens
Kerkenwerk / Diaconie
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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.

Mei
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag

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

Ezechiël 37:1-14		
Ezechiël 37:15-28
Psalm 116		
Ezechiël 38:1-13		
Ezechiël 38:14-23
Ezechiël 39:1-16		
Ezechiël 39:17-29
Jozua 23:1-16		
Jozua 24:1-13		
Jozua 24:14-28		
Jozua 24:29-33		
1 Johannes 4:1-10
1 Johannes 4:11-21
1 Johannes 5:1-12
1 Johannes 5:13-21
Ezechiël 40:1-16		
Ezechiël 40:17-37
Ezechiël 40:38-47
Ezechiël 40:48–41:15a
Ezechiël 41:15b-26
Psalm 104:1-18		
Psalm 104:19-35		
Deut. 4:44–5:5		
Deut. 5:6-21		
Deut. 5:22-27		
Deut. 5:28–6:3		
Deut. 6:4-12		
Deut. 6:13-25		
Johannes 3:1-13		
Johannes 3:14-21

Nieuw leven
Het goede hout
Banden van de dood
Waarschuwing
Overdonderend
Ontwapening
Ommekeer
Toespraak van Jozua
Geschiedenisles
Maak een keuze
Eindelijk begraven
Echt of vals?
God is liefde
Liefde overwint
Getuigen en vertrouwen
Vergezicht
Meetsysteem
Ruimtelijke ordening
Ruim bemeten
Ellenlang
Kennis der natuur
Kennis van God
Onderwijs van Mozes
Herhaling van de wet
Reactie
Hou je aan de regels
Doorgeven
In 't verleden ligt het heden
Leraar of leerling
Licht en donker

Juni
dinsdag		
01 juni		
Johannes 3:22-30
Jezus belangrijker dan Johannes
woensdag
02 juni		
Johannes 3:31-36
Vader, Zoon en Geest
donderdag
03 juni		
Ezechiël 42:1-12		
Muren en deuren
vrijdag		
04 juni		
Ezechiël 42:13-20
Uitgemeten
zaterdag
05 juni		
Ezechiël 43:1-12		
De Bewoner!
zondag		06 juni		Marcus 3:20-35		Familiegeschiedenis
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