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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
13 juni 2021 - kerkdeuren Gent-Brabantdam opnieuw open
Zoals u weet, gaan op 9 juni versoepelingen in, als minstens
80% van de risicopatiënten 14 dagen eerder minstens één dosis van het vaccin heeft gekregen en als de richtdrempel van
500 bezette Covid-bedden op de afdeling intensieve zorg behaald wordt. Erediensten, huwelijken en begrafenissen kunnen
vanaf dan met 100 mensen binnen en met 200 buiten.
De vaccinatiecentra draaien op volle toeren en de Coronacijfers (gemiddeld aantal opnames, bezetting op intensieve zorg)
blijven dalen. Als kerkenraad van Gent-Brabantdam hebben we
goede hoop dat deze trend zich doorzet en hebben we daarom
besloten om vanaf zondag 13 juni a.s., vaderdag, de kerkdeuren te openen met een feestelijke kerkdienst. We treffen alle
nodige voorzorgsmaatregelen, dus wees welkom.
Na de dienst zal ook opnieuw koffie/thee geschonken worden.
U mag per 4 aan een tafel zitten en die tafels staan 1,5 meter
van elkaar. Zijn er mensen die tot hetzelfde gezin behoren, dan
mogen er wel meer mensen aan dezelfde tafel zitten. Wie zijn
tafel verlaat, zet zijn mondmasker op.
Deze beslissing betekent wel dat diegenen die zich hiervoor ingeschreven hebben, de link voor de online-diensten voor het
laatst voor zondag 6 juni zullen ontvangen.
Vanaf 13 juni wordt de dienst live opgenomen en kunnen diegenen die wegens leeftijd of ziekte niet in de mogelijkheid zijn
om fysiek aan een kerkdienst deel te nemen, achteraf de opname toegezonden krijgen.
Hiervoor kunt u zich vanaf nu opgeven bij onze predikant (gegevens zie hiernaast).
Stadspredikant/straathoekpredikant
In het kader van Eigentijds Kerkzijn wil de Synodale Raad van
de VPKB zoals in Antwerpen ook in het Gentse en eventueel in
Charleroi een stadspredikant/straathoekpredikant benoemen.
Officieel zou de predikantsplaats voor Gent administratief gezien verbonden worden aan Gent-Noord. Het is de bedoeling
dat deze predikant die op deze plaats benoemd wordt missionair én diaconaal aanwezig is in Gent, het protestantisme op
pleinen en straten een gezicht geeft en dat dit ambt gemeenschappelijk gedragen wordt door Gent-Centrum, Gent-Noord
en de districtsvergadering van Oost- en West-Vlaanderen. De
besprekingen binnen deze tripartite zijn al ver gevorderd. Na
definitieve goedkeuring door de districtsvergadering wordt dit
concept doorgestuurd naar de Synodale Raad, die op zijn beurt
dan een aanvraag tot erkenning van een predikantsplaats wil
indienen bij de FOD Justitie.
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Van de bestuursraad

Extra gemeentevergadering met enig agendapunt: uitgestelde verkiezingen voor een zesde bestuurslid voor
het bestuursorgaan van de gemeente
Gent-Brabantdam
Context
In de kerkbrief van december 2020 werd uitgebreid toegelicht waarom er op zondag 20 december
2020 meteen na afloop van de eredienst een extra-gemeentevergadering werd gepland met als enig
agendapunt: verkiezing van een zesde bestuurslid.
Ons trouw gemeentelid mevrouw Micheline Morel bleek hiervoor de enige kandidaat.
Wegens de toen nog geldende ARPEE-coronamaatregelen kon die verkiezing toen jammer genoeg
niet doorgaan en werd zij uitgesteld tot wanneer dit wel weer kan.
Op de laatste kerkenraadsvergadering van mei werd overeengekomen om dit om louter praktische
redenen te plannen voor zondag 4 juli.
Extra gemeentevergadering op zondag 4 juli 2021 met als enig agendapunt: verkiezingen voor een
zesde bestuurslid.
Op zondag 4 juli 2021 zal dus DV meteen na afloop van de eredienst een extra gemeentevergadering
plaatshebben met als enig agendapunt verkiezingen voor een zesde bestuurslid, zodat het bestuursorgaan dan weer voltallig zal zijn, met zes bestuursleden.
We hopen op een goede opkomst voor deze extra-gemeentevergadering op zondag 4 juli.
Dit bestuursmandaat is het derde van de zogenaamde grote helft (*) van de dan te verkiezen drie
bestuursmandaten. Die drie bestuursmandaten gelden voor een periode van zes jaar. In april 2026
zullen er dus opnieuw verkiezingen voor de grote helft dienen georganiseerd te worden.
Voor de goede orde zal secretaris van de kerkenraad Bea Baetens aan alle stemgerechtigde leden van
de VPKB Gent-Brabantdam-kerkgemeenschap opnieuw een uitnodiging sturen via e-post of BPost,
met de mogelijkheid voor ieder stemgerechtigd om - enkel indien nodig - een volmacht te bezorgen
aan een ander stemgerechtigd lid, voor zover ieder stemgerechtigd lid aldus hoogstens twee volmachten bekomt.
Alvast bedankt !
Francis Van De Walle
Voorzitter van het bestuursorgaan
(*) Bij de verkiezingen voor de kleine helft van de bestuursverkiezingen zijn er niet drie, maar slechts
twee bestuursmandaten te verkiezen. Die verkiezingen zijn gepland voor april 2023. Die twee mandaten gelden dan ook voor een periode van zes jaar, dus tot voorjaar 2029.
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Terugblik
Pinksterproject

Rond Pinksteren kregen alle 80-plussers een coronaproof bezoek van de kerkenraadsleden en werden zij verrast met Pinksterkaart en een potje begonia's, geleverd door Jasper Adams en ds. Tihamér
Buzogány. Hieronder een greep van enkele bezoeken.
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Terugblik
23 mei 2021| Online-Pinksterdienst

Hiernaast ziet u het interieur,
fleurig aangekleed door Wim
en Etty Bruyneel-Deelstra en
Marijke Schaefer.
De bloemen van deze dienst
werden geschonken aan
David en Carolin Schrans ter
gelegenheid van hun huwelijk.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Woensdagavond 30 juni 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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Terugblik
Veni, creator Spiritus

Een brief van hoop na het feest van hoop!
Graag wilden wij u met Pinksteren de vraag stellen: "Hoe gaat het
met u?" Helaas was onze kerk nog dicht, maar Pinksteren is een
feest van hoop. Dit jaar hopen we dat Zijn Geest ook de kerkdeuren openblaast en dat we op 13 juni samen met u op onze vrijheid
en het normale leven kunnen klinken in een open kerk.
In de voorbije maanden hebben we veel moeten missen en brak
ons hart toen wij over het leed van onze medemensen hoorden.
Eenzaamheid, ziekte en dood heeft ook onze kerkelijke gemeente gekenmerkt. Lieve mensen zijn in
de voorbije maanden van ons heengegaan en wij konden niet eens op een passende manier afscheid
nemen van hen. De coronamaatregelen hebben dit niet toegelaten.
We leefden op afstand van elkaar, maar toch probeerden we dicht bij u te zijn. Niet alleen met onze
online-diensten, maar ook met de hartverwarmende initiatieven die onze kerkenraad en bestuursraad ondernamen. Misschien hebben wij niet genoeg gedaan, maar meer konden we niet.
Op dit moment lijkt deze vervelende periode min of meer geschiedenis te worden, er komen namelijk steeds meer en meer hoopgevende versoepelingen die ons leven in zijn normale bedding willen
leiden. Met Pinksteren hebben wij voor de komst van de Heilige Geest gebeden die alles nieuw kan
maken, ook ons begrensd kerkelijk leven van de voorbije maanden. Op de allereerste Pinksterdag
ontstond uit de mensen die “allen bij elkaar” waren de eerste christelijke gemeenschap die met elkaar brood en wijn deelden en samen gingen bidden. Wij hopen in de komende maanden met elkaar
brood en wijn te kunnen delen en samen te bidden voor een virusvrije en rechtvaardige samenleving.
De geplande tentoonstelling De terugkeer van de Mens in het kader van Sacrale Wervels kan dit jaar
niet plaatsvinden, maar toch hopen wij kleine culturele activiteiten in onze kerk te kunnen organiseren tijdens de afgelaste Gentse Feesten, als deel van ons evangelisatieproject waar jonge talenten
de kans krijgen om hun stem te laten horen. Eén van de stemmen kon u tijdens onze online-Pinksterdienst al horen.
Dankzij uw financiële steun konden we onze doelstellingen in de vorige periode verwezenlijken. Daarom willen wij ook nu een oproep doen om het kerkenwerk te blijven steunen met een gift, zodat we
steun kunnen geven waar nodig is of aan de kleine initiatieven die aangepast zijn aan de omstandigheden.
Op het rekeningnummer: IBAN BE12 0000 3264 0092 kunt u ook dit jaar uw bijdrage storten ten
name van de VPKB Gent-Centrum met vermelding “hoopvolle donatie”.
Vanuit de Brabantdamgemeente wensen wij u een virusvrije en hoopvolle toekomst in Zijn Geest.
Aletta Rambaut,				
voorzitter kerkenraad.			

Francis Van De Walle		
voorzitter bestuursraad.		

ds. Tihamér Buzogány,
predikant.
7|

Vooruitblik
Klassiek concert
Voor het concert dat wij in het kader van Dag van de buren - Samen aan
zet – Muziek verbindt wilden aanbieden op 28.05.2021 kregen wij van de
Stad Gent twee dagen voor deze datum de toelating om het te organiseren.
Aangezien het dan te kort dag was om alles in goede banen te leiden,
hoopt de kerkenraad om dit concert, waarvoor al druk gerepeteerd werd,
te kunnen organiseren op een dag tijdens de Gentse Feesten.
We houden u verder op de hoogte.
Bea Baetens

Expositie:
De Apocalyps aangehaald in tijden van crisis
Constantine Ferreo: Parathesi, installatie

De Grieks-Antwerpse kunstenaar Constantine Ferreo laat zich in deze
installatie inspireren door een belangrijke tegenstem uit de geschiedenis: Johannes van Patmos, ook wel Johannes de ziener. Diens Apocalyps is het laatste boek van de Bijbel en staat vol met krachtige maar
soms ook uiterst wonderlijke beelden. We zijn hiermee in een waarlijk
apocalyptisch universum. De vier ruiters van de eindtijd, engelen, verdoemden, wat niet al.
Constantine Ferreo doet met zijn installatie een citaat van de beeldtaal van Johannes om onze in
allerlei opzichten eveneens apocalyptische tijd van commentaar te voorzien, oorlog, honger, de pandemie, de vernietiging van de aarde… Deze voorstellingen zijn verwerkt in een verzameling vliegers
waardoor het geheel ook iets luchtigs bewaart. Gedragen door de lucht dragen zijn hun boodschap
het beste uit. Het zijn spandoeken in een andere zin dan de spandoeken van de grote demonstraties.
De Protestantse Kerk De Wijngaard wil aan de hand van het zaalvullende werk van Ferreo een bijdrage aan de discussie bieden. In het rebelse werk van deze kunstenaar herkent zij bovendien heel
duidelijk haar eigen protestantse traditie, hier in het Vlaamse, van kleine tegenstem in de marge.
De grote stroom aan apocalyptische en post-apocalyptische literatuur en films van dit moment laat
zien dat de vragen die zich opdringen nu we daadwerkelijk onze planeet aan het vernietigen zijn
(‘There is no planet B’), langzamerhand onontkoombaar worden.
Van 14 mei tot en met 13 juni is de expositie geopend:
o
vrijdag van 13:30 tot 17:30
o
zaterdag van 13:30 tot 17:30
o
zondag van 11:30 tot 16:30
Locatie: Antwerpen-Zuid (De Wijngaard), Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen
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Vooruitblik
5 juni 2021|Galloway-wandelroute
Omdat we buiten opnieuw iets mogen organiseren, stelt de kerkenraad van
Gent-Brabantdam u een wandeling voor.
Wij hebben elkaar zo lang niet kunnen zien en een wandeling is ideaal om
bij te praten.
Wij nodigen u graag uit voor de Galloway-wandelroute op zaterdag 5 juni
a.s. Mocht het die dag te slecht weer zijn, dan stellen we deze wandeling
uit tot zaterdag 3 juli 2021. We houden de personen die ingeschreven zijn
uiteraard op de hoogte.
In Schellebelle nemen we het veerbootje en wandelen we door het natuurgebied van de Kalkense
Meersen. We gaan o.a. door het gebied dat afgemaakt is voor Galloway-runderen.
De Galloway-runderen zijn rustig en zijn wandelaars gewoon. We bewaren uiteraard de nodige afstand en maken geen lawaai.
De wegen zijn over het algemeen zeer goed begaanbaar behalve op één plaats. Stevige schoenen die
vuil mogen worden, zijn dus aan te raden.
Datum: 5 juni 2021
Tijdstip: 14:00
Vertrekpunt: kerk van Schellebelle, waar ook parkeerplaatsen zijn
Afstand: 8 km met stop halverwege (echter zonder sanitair)
Achteraf bestaat de mogelijkheid om nog iets te drinken in een brasserie.
Honden zijn welkom aan de leiband.

Bea Baetens

Een goed gesprek

De eerste reeks van oefensessies werd goed ontvangen.
Een nieuwe reeks om kennis te maken start op 9 juni a.s.
Ook deze keer online. 3 oefensessies van 2 uur.
Wilt u ook meer halen uit een gesprek? Of begrijpen
waarom een gesprek in eens staakt? De inzichten zijn
niet enkel voor kerkelijke context, ook thuis of op uw
werk kunt u hiermee verder. Meld u dus snel aan. Ook
het boek is nog altijd beschikbaar.
We starten deze tweede groep op 9 juni van 9:00-11:00
Maximaal 10 deelnemers. Afhankelijk van de belangstelling richten we meer reeksen in.
-------------------------------------------------------Voor verdere informatie kunt u zich richten
tot Vormingsverantwoordelijke ds. Eefje
van der Linden: vorming@vpkb.be
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Vooruitblik
11 juni 2021|Education - Theology - Digitisation:
What do we gain, what do we lose?

De Covid19-pandemie heeft ons in het digitale water gegooid. Het volwassenenonderwijs is gaan
zwemmen. Er zijn nieuwe vragen gerezen, ook theologische die we willen onder de loep willen nemen omwille van vorming en onderwijs. We doen dit onder andere door inzage in een Europees
onderzoek dat door de Zwitserse collega's is uitgevoerd en ook door hen gepresenteerd zal worden.
Inbreng: Patrice ROLIN, predikant L’Église protestante unie de France
Inzichten: diverse leden van EAEE
Hoofdspreker: Thomas SCHLAG, hoogleraar praktische theologie met
de nadruk op godsdienstonderwijs, kerktheorie en pastorale theologie,
theologische faculteit van de universiteit van Zürich
Moderator: Ds. Walter LÜSSI, voorzitter van “plusbildung Zwitserland”
Inschrijving: studytour@eaee.eu
De lezing gaat door in het Engels van 9:00-12:30 en is in handen van de
EAEE (= netwerk van vormingsverantwoordelijken georganiseerd door
de Kerken in Europa).

Synodevergadering
De Synodale Raad wijst erop dat de Synodevergadering, onder voorbehoud gepland voor juni, niet
doorgaat.
Voor november plant het moderamen van de Synodevergadering twee achtereenvolgende zaterdagen om redenen van onzekerheid hoe het dan zou zijn met de COVID-situatie.

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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Vooruitblik

Zondag 13 juni 2021|speciale collecte

voor de vzw WZS De Helpende Hand – Gent
Nood aan bijkomend budget voor voedselondersteuning
Zondag 13 juni is de eerste zondag van dit jaar 2021 waarop we voor het
eerst de kerkdeuren weer hopen te mogen openen voor een min of meer
normale zondagsdienst. We hopen op een goede opkomst.
Misschien hebt u, ondanks de door de ARPEE voorgeschreven coronavoorzorgen, toch nog wat drempelvrees, bijvoorbeeld omdat u zich extra
kwetsbaar weet. En misschien hebt u uw twee COVID-19-prikjes nog niet
gekregen. En dat is best te begrijpen. Of misschien ziet u het uit andere
persoonlijke overwegingen wél al zitten om zondag 13 juni naar de Brabantdamkerk te komen, bijvoorbeeld omdat u al zo lang hunkert naar dat
bijzondere samenzijn. Welnu, op die zondag 13 juni willen we een speciale collecte houden. En dat
verdient toch een woordje toelichting.
De Gentse vzw de Helpende hand heeft namelijk - net als alle overige 17 KRAS-diensten in Gent - recent moeten ervaren dat er veel meer nieuwe aanvragen voor tijdelijke en structurele hulp binnenkomen. Zo heeft het bestuur van De Helpende Hand het budget voor 2021 enkel en alleen al voor
voedselhulp, serieus moeten bijstellen, namelijk met een budgetverhoging van maar liefst zo’n 80%
vergeleken met vorig jaar 2020!
Want wat blijkt? Heel wat mensen hadden blijkbaar gehoopt dat die beperkende coronamaatregelen
niet zo lang zouden duren en dat hun financiële reserves wel voldoende zouden zijn. Maar dat bleek
jammer genoeg niet zo. In de voorbije maanden kwam er als het ware een lawine van nieuwe aanvragen om voedselhulp binnen bij De Helpende Hand. Heel vaak van mensen die intussen helemaal
door hun spaarcenten heen zaten. Weer anderen doordat ze werkloos geworden waren. Sommigen
volgen een opleiding voor een knelpuntberoep en hopen om met zo’n opleidingscertificaat weldra
opnieuw werk te zullen vinden. Nog anderen hadden wel werk maar werden ziek. Dan valt er meestal
heel wat inkomen onverwacht weg, terwijl alle lopende verplichte uitgaven onverminderd verder
dienen te gebeuren, met vaak zelfs nog bijkomende medische uitgaven.
U hebt het natuurlijk al lang begrepen: u kunt deze mensen in tijdelijke coronanood via de vzw De
Helpende Hand heel concreet helpen met een warme bijdrage in de collectezak. Of indien u nog even
wil wachten om terug naar de Brabantdamkerk te komen, is ook een overschrijving van uw bijdrage
voor deze speciale collecte heel welkom, op het inmiddels bekende
IBAN nummer BE12 0000 3264 0092 graag met de vermelding: ‘Voor De Helpende Hand’.
Dank u.
Francis Van De Walle
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Vooruitblik
Bijbelstudie en Heilig Avondmaal
Op donderdag 16 juni a.s. om 19:30 zal de laatste Bijbelstudie van dit seizoen plaatsvinden. Toen wij deze datum afspraken, wisten we nog niet hoe
de coronacijfers zouden evolueren. Daarom zal ook deze Bijbelstudie digitaal
doorgaan. De uitnodiging en link naar de zoomkamer zult u op tijd ontvangen.
Het thema is nog steeds de Romeinenbrief. Wees welkom!
Na een lange tijd zonder Heilig Avondmaal zullen wij op 20 juni a.s. het lijden en sterven van Jezus
Christus herdenken door het eten van brood en drinken van wijn. Ieder van jullie is van harte welkom
bij de eerste coronaproof-Avondmaalsdienst van dit jaar.
Ds. Tihamér Buzogány

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
11 juni: Louise Hanappe
22 juni: Patricia Poelaert
23 juni: Jozias Boone
24 juni: Etty Deelstra
29 juni: Fien De Beun
2 juli: Annemarie Kop
2 juli: Philippe Adams
2 juli: Cilou Van den Hende
5 juli: Nora Van de Walle
8 juli: Jasper en Robbe Adams
8 juli: Adinda De Jonge

Vacature

Coördinator Financiën VPKB voor onmiddellijke indienstneming
Bent u onze nieuwe collega? De VPKB is op zoek naar een financieel coördinator.
Bent u vertrouwd met financiën voor verenigingen en op zoek naar een zinvolle fulltime-job in
een professioneel en vriendelijk team?
Aarzel dan niet, ontdek de profielomschrijving online. Dit kan de baan van uw dromen zijn.
https://fr.protestant.link/wp-admin/post.php?post=3655&action=edit
Meer informatie :
christophe.luyten@protestant.link
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Vooruitblik
27 juni 2021|Gastvoorganger Mar van der Veer
Even helpen herinneren… of even voorstellen

Zondag 27 juni verwachten we als gastvoorganger Mar van der Veer. Mar van
der Veer is zowel theoloog als musicus. Een combinatie die tot prachtige dingen kan leiden.
Voor vele Kerkbrieflezers is Mar van der Veer geen onbekende meer. Althans
niet indien u tijdens de Gentse Feesten van 2018 op 18 juli naar zijn muzikale optreden met pelgrimsmuziek bent komen luisteren, in het kader van het
programma Sacrale Wervels. Of indien u naar zijn boeiende lezing over Felix Mendelssohn Bartholdy
bent komen luisteren tijdens een Avondcontact. Of nog indien u zijn intieme online-eredienst op
zondag 30 januari 2020, Leprazondag, hebt bijgewoond.
Mar van der Veer heeft geruime tijd gestudeerd aan de Brusselse Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiewetenschappen. Aansluitend behaalde hij in december 2020 een doctoraat in de geesteswetenschappen aan de Utrecht University op zijn onderzoek naar het geloof van Felix Mendelssohn Bartholdy, belicht vanuit zijn brieven.
Over het onderwerp van dit doctoraat heeft Mar van der Veer een ongetwijfeld bijzonder erudiet
boek geschreven. Want zo kennen we hem, gedreven als hij is om ook de meest subtiele zaken,
verbanden en inzichten te weten te komen om die dan met ons te delen. In dit geval voortgaand op
indrukwekkend speurwerk in bijna zesduizend bewaard gebleven brieven van de componist. Wonderlijk is dat, om zo’n twee eeuwen later een zo getrouw, gedetailleerd en inspirerend verhaal te
kunnen brengen.
Belangstellenden kunnen zijn nieuwste boek hierover nu al bestellen:
Mar van der Veer: Felix Mendelssohn-Bartholdy, zijn geloof belicht vanuit zijn brieven.
• ISBN: 9789083041995
• Jaar van uitgave 2020
• 530 pagina's
• Uitgave: gebonden met stofomslag en leeslint
• Uitgeverij Skandalon
• Prijs: € 32,50
http://www.skandalon.nl/shop/biografien/538-felix-mendelssohn-bartholdy.html
Op deze website staat met name het volgende te lezen: Mar van der Veer (1951) is verbonden aan de
PKN als voorganger, cantor en organist. Jarenlang gaf hij muziekles aan scholieren.
Van zijn hand verschenen de onderwijsmethode Daarom Muziek! en de luistermethode Luisterland.
Francis Van De Walle
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Vooruitblik
25 tot 28 augustus 2021|Bijeenkomst van het
Belgisch-Duits Convent 2021
Nadat we door de pandemie een jaar moesten overslaan,
hopen we van harte dat we elkaar dit jaar weer kunnen
ontmoeten! Van ganser harte nodigen we u voor de conferentie van dit jaar uit.
Thema
Klimaatverandering – Klimaatcrisis
Theologisch verantwoord spreken over het behoud van de schepping
Velen van ons zullen zich ervan bewust zijn, dat de vraag naar de klimatologische ontwikkelingen en
de merkbare opwarming van de aarde tot de beslissende vraag voor de toekomst van de mens op
aarde is geworden - veel belangrijker dan een pandemie. Maar hoe is dat op een christelijke manier
te begrijpen en theologisch te rangschikken tussen de belofte van een jaarlijkse terugkerend zaaien
en oogsten en een apocalyptisch taalgebruik? En hoe en waar ontwikkelt de Kerk hoopgevende initiatieven die een andere omgang met de natuur en de schepping denkbaar en ervaarbaar maken?
Over de met deze en verdere vragen verbonden thema’s willen we graag samen nadenken en van
gedachten wisselen.
Locatie
Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen
Dieperzbergweg13 – 17, D - 57610 Altenkirchen / Westerwald
https://www.lja.de
Wij houden heel nauwkeurig de verdere ontwikkeling van de pandemie in het oog.
Over het hygiënisch protocol van het conferentiecentrum en de voorwaarden voor het doorgaan van
een conferentie in de Ev. Landjugendakademie Altenkirchen zullen we u begin augustus, ruimschoots
op tijd voor het begin van onze bijeenkomst, informeren.
We hebben met de Landjugendakademie afgesproken, dat u uw aanmelding kunt intrekken als de
dan geldende bepalingen u niet bevallen! Daarom hoeft u de bijdrage voor deelname ook pas in
augustus over te schrijven! We verzoeken u desondanks om zich nu al aan te melden, zodat we een
overzicht krijgen van het aantal deelnemers dat we mogen verwachten. We hopen erop, dat u aan
deze conferentie kunt deelnemen!
Aanmelden vóór woensdag 30 juni a.s.
Wat betreft de kostprijs, uw aanmelding en het precieze programma kunt u zich wenden tot onderstaand adres.
Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Jelle Brouwer, Mechelsveldstraat 46 – B-2800 Mechelen
Tel. +32 15/20.51.54
e-mail: jhbrouwer@protestant.com
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Uw bijzondere aandacht

Gladiolen

Ik heb ruzie met mijn vrouw.
Over het geld dat we niet hebben om ons
oudste kind, Jana, 12 jaar, mee te laten gaan
op schoolreis.
Sinds mijn vrouw ziek is en ik werkloos ben,
zitten we diep in de schulden.
We kunnen al bijna een jaar geen dokterskosten, energierekeningen en schoolgeld
meer betalen.
Ik begrijp de schooldirectie die niet meer wil tussenkomen, maar ik heb sterk het vermoeden dat het
ook komt omdat ze met Jana, die autistisch is, geen weg meer weten. Misschien hebben ze liever dat
ze niet meegaat.
Mijn vrouw is al een hele tijd depressief en het doet me pijn om haar zo te zien lijden.
Ik begrijp haar wel, maar ik kan er zelf ook niet mee omgaan.
Het spijt me dat ik me zo kwaad heb gemaakt.
Nu ben ik ook kwaad op mezelf.
Een moeder wil haar kinderen het onmogelijke geven om ze gelukkig te maken.
Hen het gevoel te geven van er bij te horen.
Aanvaard te zijn.
Zoals de anderen te zijn.
Niet te moeten onderdoen.
Even belangrijk te zijn.
Even geliefd te zijn.
Niet te moeten leven met de pijn van die altijd knagende ongelijkheid.
We hebben hulp nodig.
Ik zal morgen bellen naar onze buddy om te vragen of ze het maandelijkse voedselpakket een week
vroeger kan brengen.
Misschien kunnen we dan bij haar nog eens ons hart luchten.
Voor de zoveelste keer. En altijd weer opnieuw blijft ze luisteren en geeft ze goede raad.
We hadden haar raad om een schuldbemiddeling aan te vragen al lang moeten opvolgen.
We blijven dat maar uitstellen.
Het is zo moeilijk om toe te geven dat we het alleen niet meer aankunnen.
Gelukkig dat we haar nog hebben. Zonder de welzijnsschakel zouden we het helemaal niet meer zien
zitten.
Ik begrijp niet dat die mensen zoveel geduld met ons blijven hebben. En altijd klaar staan.
./...
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Uw bijzondere aandacht
Marianne is al vroeg gaan slapen. Maar slaapt ze wel?
Het is half drie als ik op de zetel wakker word en ook naar bed ga.
Ik zit hier toch maar te dubben over hoe ik haar weer blij kan maken.
Ik zal mijn hand niet meer tussen haar zachte dijen kunnen steken want ik wil haar niet wakker maken. Het is al zo lang geleden dat ik dat nog gedaan heb.
Ik zal geen slaapwel zeggen en genieten van haar warmte en een vredig gevoel van alles-is-goedtussen-ons.
Ik zal mijn hand niet zachtjes terugtrekken als ze in slaap gevallen is.
Ik zal mij niet voorzichtig omdraaien om haar niet wakker te maken.
Ze houdt zo van bloemen, gladiolen, op de keukentafel, morgen is het haar verjaardag.
Ik had ze haar zo graag gegeven.
Bron: website van de VZW WZS de Helpende hand - Gent
Ingezonden door Francis Van De Walle

REMINDER

GASPARDZOEKTOCHT

REMINDER

Is het u gelukt om uw toegangscode aan te schaffen voor de zoektocht door de Kuip van Gent ten
bate van de verbouwing van de GASPARD? Die code kunt u dan gebruiken wanneer het u past om
zo de wandeling te activeren via de app Actionbound, die u eerst gratis op uw IPhone of Tablet
kunt installeren.
Als de weergoden u gunstig gezind zijn en u heeft zin in een doelgerichte activiteit met leuke
opdrachten dan kunt u er direct aan beginnen. Het voordeel is dat de terrasjes weer open zijn
voor een gezellige stop onderweg.
Tot eind augustus doet u mee voor de prijzen, daarna kunt u nog steeds op stap, maar dan alleen
voor de fun en natuurlijk om het goede doel, de uitbreiding van de Gaspard, mogelijk maken.
Nog even hieronder de info om in het bezit van de code te komen waarmee u de sleutel in
handen krijgt om te kunnen starten. U kunt ook altijd de Kerkbrief van mei raadplegen.
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.
Die code geeft u in op de app van Actionbound. Dan krijgt u toegang tot de Gaspard wandelzoektocht. Gaspard dankt u voor uw deelname en wenst u veel plezier en succes met het oplossen
van de opdrachten.
Namens de Gaspard de Colignyschool
De Dametjes
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Voor de kids
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Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdamgemeente
In de Pinksterdienst sprak onze dominee over de
hoop die door de eeuwen heen steeds de motor
is van dit laatste grote feest van het kerkelijk jaar.
En zo mag ik deze rubriek deze maand ook beginnen, denk ik. De inspirerende wind van de Geest
laat ons stap voor stap toe, te hopen op betere
tijden, ondanks leed en moeite die steeds zullen
blijven bestaan en telkens opnieuw die hoop aan
banden zullen proberen te leggen. Maar het is
aan ons om te blijven vertrouwen op de goedheid en de kracht van de Heilige Geest...
Nu de vaccinatie in een versnelling is gekomen
en de statistieken de goede richting opgaan, is
het moment gekomen dat we onze kerkdeuren
binnenkort weer wijd open kunnen zetten op
zondagmorgen, dat we elkaar weer mogen begroeten in levende lijve en bezoekjes kunnen
vastgeleggen. We zijn al gestart om de 80-plussers rond het Pinksterfeest een fleurige bloemengroet te bezorgen, waarover u elders in het
blad vast meer zult vinden.
Toch blijven er nog zorgelijke gebeurtenissen
plaatsvinden in onze gemeente die vragen om
ons gebed en bemoediging en dan denken we
speciaal aan...
Pascal en Ingrid Dhont die afscheid moeten nemen van Gaston, de broer van Pascal. Dit vernamen wij juist bij het schrijven van deze rubriek en
wij bieden de familie onze oprechte christelijke
deelneming aan in deze tijd van rouw en verdriet.
Ook Anna Van der Vennet heeft zorgelijke tijden
beleefd toen zij ijlings in het ASZ van Aalst opgenomen moest worden. We zijn dankbaar om van
haar dochters te vernemen dat zij nu weer wat
beter is en geen pijn meer heeft. Zij voelt zich
goed verzorgd in het ziekenhuis en wij hopen
met haar dat de verdere behandeling gunstig
zal verlopen. Van harte beterschap. Zij mag nog
geen bezoek ontvangen, maar een kaartje sturen
mag natuurlijk wel.
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Voor Huguette Spatz liep vlak na Pinksteren een
val slecht af, zodat zij met een gebroken heup
naar AZ St. Lucas gebracht moest worden, waar
zij inmiddels met goed resultaat is geopereerd
en binnenkort voorzichtig aan haar revalidatie
kan beginnen, waarschijnlijk in het WZC St. Coleta waar ze zich goed thuis voelt. Wanneer is nu
nog niet bekend, informeer maar bij Mieke Felix,
die het bezoek coördineert of bij de kerkenraad.
Sinds enige tijd heeft An Van De Walle met gezondheidsproblemen te maken, hopelijk zal
spoedig de juiste medicatie gevonden worden,
want de tuin wacht op haar groene vingers en
Francis zal zich minder zorgen hoeven te maken.
Gelukkig gaat het hun zoon Frederik in Zweden
nu weer beter, nadat het gezin werd getroffen
door het Coronavirus.
Martine De Jonge heeft een tijdje vleugellam
door het leven moeten gaan met een pijnlijke
pols en gips daaromheen dat rust en soelaas zou
moeten bieden, maar nu dat er niet meer omheen zit, zal ze natuurlijk niet al te enthousiast
aan de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak kunnen
beginnen. Veel sterkte en geduld toegewenst.
Met Agnes en Marcel Bundervoet gaat het weer
beter en we hopen voor hen dat de krachten
weer snel zullen terugkomen.
Hoewel het voor de ouderen niet altijd evident
is om met de beperkingen die de leeftijd opleggen om te gaan en om daarvoor de nodige hulp
te krijgen, horen we ook heel positieve verhalen
over de zorg en hulp van kinderen en kleinkinderen, vrienden of buren, die inspringen als het nodig is. Zo kregen wij in die zin dankberichtjes van
Simonne Vereecken, Josine Nathon, Truus Martens-Bos, Andrea Bruynooghe, Annemarie Kop,
Agnes Lorein-Van Den Broeck en Dirkje Parlevliet en nog anderen die niet zo graag genoemd
worden voor de kaartjes, bezoekjes en bloemen.
Zij stellen het allen zo goed als mogelijk is.

Pastoraat
Hoopvol is ook dat twee koppels hun wettelijk
huwelijk hebben gevierd, natuurlijk onder de
speciale regels die nu gelden, dus in zeer beperkt
gezelschap.
Jasmien van Belle en Matthias Herrmann gaven
elkaar het jawoord in het Zwarte Woud op 15 mei
en op 16 oktober aanstaande is de inzegening in
onze kerk door ds. Buzogány al vastgelegd.

soms met minder hoop. Het werd een moeilijk
jaar met lessen online, weinig gelegenheid om
medestudenten te ontmoeten en persoonlijk
contact met leraren en proffen te hebben. Wij
leven net zoals jullie ouders en grootouders heel
erg met jullie mee en hebben examenstress in
jullie plaats. Houd moedig vol deze maand en wij
hopen dat jullie zoete vruchten mogen plukken
van jullie inspanningen. Eén van jullie heeft dat
al een beetje mogen doen door met zijn schoolteam een zilveren medaille te winnen met hun
bekroonde werkstuk.
Ik heb het over Jasper Adams die op de tuindagen van het Kasteel van Beervelde met de Tuinbouwschool Melle een prachtige tweede prijs
bemachtigde. Het werkstuk moest welbepaalde
elementen bevatten, die nauwkeurig waren vastgelegd. Proficiat met dit prachtige resultaat!

Op 21.05.21 huwden David en Carolin Schrans
voor de wet in Lievegem, ook hier in zeer kleine
kring en hun kerkelijk huwelijk werd tot mei 2022
uitgesteld.
Beide koppels wensen wij veel geluk en voorspoed op hun levenspad, moge Gods Liefde hen
omringen.
Felicitaties mogen we naar Annemarie Kop sturen die deze maand haar kroonjaar hoopt te vieren en dan ingelijfd zal worden in club der zeer
sterken. Wij wensen je nog veel zegen toe.
De studenten zijn weer begonnen aan de laatste loodjes van het studiejaar, soms met veel en

Zo blijven wij hoopvol vooruit kijken en laten hart
en geest verwarmen, wetend dat wij mogen vertrouwen op Gods Geest en wij kijken er naar uit
jullie weer terug te zien in de kerk op zondag 13
juni. Tot binnenkort.
Marijke Schaefer
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

Het leven is een zijtak van de liefde,
bevaarbaar en kort.
Toon Tellegen, “Over liefde en over niets anders”

Wat een dag! Ze kijken elkaar verrukt aan. Wie had dat ooit kunnen denken? Nog niet zo lang geleden leek
alles verloren, voorgoed voorbij. Maar nu weten ze het zeker, het is niet voorbij. Dit is het begin. Vandaag
begint een nieuwe tijd De straten van Jeruzalem volgestroomd met mensen. Mensen van overal, ieder met
zijn eigen taal. Mensen die luisterden. Mensen die het begrepen. Want wij spraken hun taal. In woorden
waarvan we niet eens wisten dat we ze kenden! Wij spraken de talen van mensen en engelen!
Enkele jaren later is daar die ander. Hij was er niet bij, toen. Maar al snel noemt men hem ook apostel.
Hij schrijft brieven, aan de Romeinen, aan de volgelingen uit Thessalonica, Efeze, Kolosse. En aan die van
Korinte.
Toon Tellegen kennen we hoofdzakelijk van zijn wonderbaarlijke dierenverhalen voor kinderen. Maar hij is
ook een begenadigd dichter. In dit gedicht vraagt hij zich af wat de Korintiërs zouden kunnen geantwoord
hebben aan Paulus. Het is een oneerbiedig antwoord. Het lijkt wel alsof ze Paulus een beetje uitlachen.
Of toch niet? Misschien vragen ze zich alleen maar af hoe ze dat moeten aanpakken. We zijn toch maar
gewone mensen? En heeft Jezus niet zelf gezegd dat niemand goed is, behalve God (Lc 18:19)? Tellegen
en zijn Korintiërs zijn niet de enigen die zich de vraag gesteld hebben. Wanneer ik de liefde niet heb, ben
ik niets. Maar wat is liefde?

UIT DE EERSTE BRIEF AAN DE
KORINTIËRS
Al sprak ik de talen van alle
mensen en die van de engelen –
had ik de liefde niet, ik zou niet
meer zijn dan een dreunende
gong of een schelle cimbaal.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en
niet zelf--zuchtig, ze laat zich niet
boos maken en rekent het kwaad
niet aan.
Alle verdraagt ze, alles gelooft ze,
alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
(13:1-13)

Mieke Felix

UIT HET ANTWOORD VAN DE KORINTIËRS
…het zijn mooie woorden.
Wij hebben ze aan alle kanten bekeken.
We hebben ze ook aangekleed en laten dansen.
Ze konden er niets van.
Ze trapten op elkaars tenen, klemden zich aan elkaar vast
en vielen om.
We moesten ze ophijsen - ze konden zelf niet overeind komen.
We hebben ze in een luie stoel gezet.
Ze slapen nu.
Ze snurken.
Als ze wakker worden zien we wel weer verder.
Áls ze wakker worden.
Wat ons rest zijn onrust, verlangen en onhandigheid,
die drie
en van die drie onhandigheid het meest.
Toon Tellegen, uit: Minuscule oorlogen (2004)

Die woorden omvatten ons, alles
van onze levens, de grootste vergissingen inbegrepen. ‘Hebt elkander lief’ is van God. Is zelf God.
In den beginne was dit woord. En
dit woord was bij God . En zelf God
was dit woord.
Huub Oosterhuis, uit Alles voor
allen (2016)
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‘Ik sprak de talen van mensen en van
engelen, en ik had de liefde niet.
Wist van sterren en gras en beter dan
sterren en gras, en had de liefde niet.
Had muziek in mijn vingers en mijn keel
En had jou, jou, en had de liefde niet.
En lachte en speelde en ademde zoveel,
het was niet waar, ik had de liefde niet.’
Michel van der Plas,
uit: Langzaam vertrekken (1965)

Ter overdenking
Levende stenen
“Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel” (1 Petrus 2, 4 – 5/a)
Wat heeft het toch lang geduurd, maar nu lijkt
het zover te zijn want op zondag 13 juni gaan de
deuren van onze kerk helemaal open en ik hoop
dit keer voor een langere tijd als vorig jaar het
geval was.
De kerkdeuren gaan wagenwijd open en jullie
zijn welkom in Zijn voorhoven om elkaar de vraag
te stellen: "Hoe gaat het met u?" Elkaar zien, na
meer dan een jaar afzondering kan deugd doen.
In normale omstandigheden ontmoeten we mensen en staan in contact met anderen als wij werken, als we boodschappen doen of op reis gaan.
Al deze dingen en onze contacten heeft een vreselijk virus 14 maanden lang van ons afgenomen.
Over deugddoende bijeenkomsten konden wij in
de voorbije tijden jammer genoeg niet spreken.
Niet alleen in ons leven, maar ook in het leven
van de eerste christenen waren de bijeenkomsten altijd een belangrijk moment. In het begin
ontmoeten de mensen Jezus, ze raakten door
hem geïnspireerd en bleven bij Hem. Na de eerste Pinksteren, nemen de apostelen de fakkel van
hun meester over en blijven de weg van ontmoetingen bewandelen. “Elke dag kwamen ze trouw
en eensgezind samen in de tempel, braken het
brood” en “loofden God” (Handelingen 2:46-47).
De kersverse volgelingen van Christus wisten
“God, de Heer, is een zon en een schild” en “gelukkig is de mens die op Hem vertrouwt” (Psalm
84:12,13), daarom de aanmoediging van Petrus:
“Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de
mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf
als levende stenen gebruiken voor de bouw van
een geestelijke tempel” (1 Petrus 2, 4 – 5/a)

Petrus wil dat zijn lotgenoten beseffen dat ieder van hen een taak in
de gemeente heeft. De
vraag die wij in een open
kerk moeten stellen: wat
is mijn taak, wat is onze
taak? Kunnen wij in de
komende maanden en jaren zorgen dat het zout zijn smaak niet verliest
en dat het licht niet uitdooft?!
De eerste volgelingen van Jezus waren mensen
zoals wij, met sterke en zwakke kanten. Toch vertrouwt Jezus erop dat ze op een goede en positieve manier de liefde kunnen uitstralen om op
die manier zout en licht voor de wereld te zijn.
Leid ook u, zegt Petrus, een goed leven door uw
goede daden en houd moed, Hij is met ons, geef
niet op en blijf wie u bent, een levende steen die
door de mensen werd afgekeurd maar door God
werd uitgekozen.
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...
2 mei: Agnes en Marcel Bundervoet ter bemoediging
9 mei: Etty en Wim Bruyneel als dank voor de versiering in de kerk
16 mei: Simonne Vereecken ter bemoediging
23 mei: David en Carolin Schrans ter gelegenheid van hun huwelijk
30 mei: Annemarie Kop met een warme groet

Activiteitenkalender
		
10 april tot 27 juni
Tentoonstelling Fantasie of realiteit
					Locatie: Kerk Groot Begijnhof St. Amandsberg
		
13 mei tot 13 juni
Expositie De apocalyps aangehaald in tijden van crisis
					Locatie: kerk Antwerpen-Zuid
Zaterdag
05 juni			
Gemeentewandeling
Woensdag
09 juni			
Start cursus Een goed gesprek
Vrijdag		11 juni			Lezing Education-Theology-Digisation (online)
Woensdag
16 juni			
Bijbelstudie (online)
Zondag
20 juni			
Dienst met Heilig Avondmaal
		
25 tot 28 augustus
Belgisch-Duits Konvent
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Dienstenrooster

Zondag, 6 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 13 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogány
Marijke Schaefer / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie

Kerkdeuren open
Ds. Tihamér Buzogány
Aletta Rambaut / Micheline Morel
De Helpende Hand - Budgetondersteuning en voedselhulp
Arnold De Jonge
ds. Tihamér Buzogány

Zondag, 20 juni 					
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van de Walle / Rita Martens
Collectes			
Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 27 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 4 juli
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst

Laatste online-dienst

Heilig Avondmaal

Ds. Mar van der Veer
Marijke Schaefer / Rita Martens
Kerkenwerk / Diaconie

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

Verkiezingen bestuursraad
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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.
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Juni
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

6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni

Juli
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		

1 juli
2 juli
3 juli
4 juli

Marcus 3:20-35		
Marcus 4:1-12		
Marcus 4:13-20		
Marcus 4:21-34		
Ezechiël 43:13-27
Ezechiël 44:1-16		
Ezechiël 44:17-31
Johannes 4:1-12		
Johannes 4:13-26
Johannes 4:27-42
Johannes 4:43-53
Efeziërs 1:1-6 		
Efeziërs 1:7-14		
Efeziërs 1:15-23		
Marcus 4:35-41		
Marcus 5:1-20		
Marcus 5:21-43		
Efeziërs 2:1-10		
Efeziërs 2:11-22		
Efeziërs 3:1-13 		
Efeziërs 3:14-21		
Ezechiël 45:1-9		
Ezechiël 45:10-25
Ezechiël 46:1-18		
Ezechiël 47:1-12		

Familiegeschiedenis
Zaaien
Uitleg
Bekendmaking
Riten
Grenzen
Heiligheid
Levend water
Ontdekking
Onverwacht geloof
Geneeskrachtig
Godlof!
Stempel
Hoofd en lichaam
Stilte na de storm
Geestkracht
Aangeraakt
Opgestaan!
Een nieuw paspoort
Onthullend nieuws
Een diepe dimensie
Plaatsbepaling
Geen gesjoemel
Sabbatsopening
Diepgang

Ezechiël 47:13–48:7
Ezechiël 48:8-19		
Ezechiël 48:20-35
Johannes 5:1-18		

Topografie
Gewijde grond
Gelijke delen
Beweging en bewogenheid

