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Als de avond valt vinden
Mijn leden rust na de 
Gejaagdheid van de dag.

De zachte tonen van de 
Schemering voeren mij
Door het donker van de
Nacht naar de koele dauw
Van een nieuwe morgen.

Herboren.
Maaike Meu
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Van de kerkenraad
Inhoud

De kerkdeuren staan opnieuw open en tijdens 
de zomermaanden wordt er weer afwisselend 
gezamenlijk gekerkt in Gent-Rabot en Gent-Bra-
bantdam (zie Dienstenrooster). Na de dienst 
staat koffie en thee klaar aan tafeltjes van 8 per-
sonen i.p.v. 4. Het mondmasker blijft voorlopig 
verplicht als u zich verplaatst.
Op zondag 15 augustus sluiten we de deuren om 
u volop de gelegenheid te bieden, de oecumeni-
sche dienst in openlucht (onder voorbehoud) in 
Horebeke bij te wonen. Deze gemeente organi-
seert een alternatief voor het traditionele Geu-
zenfeest.
Heel wat mensen hebben hun eerste prik gehad, 
maar nog niet hun tweede. Laat ons daarom 
voorzichtig blijven, zeker nu de Delta-variant van 
het Corona-virus zo dominant wordt.

We hebben geprobeerd om vóór sluitingsda-
tum van de Kerkbrief een datum vast te leggen 
voor een klassiek concert tijdens de periode van 
de Gentse Feesten, maar dat is jammer genoeg 
door omstandigheden buiten ons om niet gelukt. 
Wij houden u daarom verder op de hoogte via 
e-mail en/of telefoon. Over een bescheiden ten-
toonstelling in de kerk vindt u wel informatie.

De Startzondag zal plaatsvinden op zondag 5 sep-
tember en wordt gecoördineerd door Rita Mar-
tens. Een woord van dank gaat nu al naar Fran-
cine Ongenae die haar tuin ter beschikking stelt.

Als kerkenraad wensen wij u een deugddoende 
zomer, zeker aan de studenten die nu de exa-
mens achter de rug hebben. 
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Terugblik
5 juni 2021|Gallowaywandeling

Met een leuke groep van twaalf deelnemers tussen 2 
en 80 jaar oud op verkenning door de Kalkense Meer-
sen.
Tussen de dorpskernen van Kalken, Overmere, Uit-
bergen, Schellebelle en Wetteren ligt een uitgestrekt 
meersengebied met een zeer rijke natuur en rivierge-
bonden karakter.
We verzamelden aan de kerk van Schellebelle om via 
het Veer de Schelde over te steken naar het gehucht 
Aard. Hier vertrekken vier uitgestippelde wandelingen. 
Bea had het 8 km traject uitgekozen net op maat voor 

ons gezelschap. De weergoden waren ons goed gezind, droog en niet te warm waardoor geen over-
rompeling aan wandelaars de stilte kon verstoren. Het was volop genieten en bewonderen van wa-
tervogels bloemen en planten.
Halfweg kwam Herwig in korte broek met blote benen op de fiets ons tegemoet om onze inwendige 
mens te versterken. Een vieruurtje in de zuivere lucht liet zich smaken.
Even verder op graasden de Gallowaykoeien. Galloway is een hoornloos meestal zwaar behaard run-
derras dat oorspronkelijk uit het zuidwesten van Schotland komt. De dieren worden in veel natuurge-
bieden ingezet om het landschap open te houden. Hoewel ze rustig zijn en aan wandelaars gewoon, 
bleven we toch op afstand en zij ook. Ze waren wel het mikpunt van de fotograven onder ons.
Na terug via het veer bij onze startplaats aangekomen, werd er nog iets verbruikt in een brasserie op 
het mooie dorpsplein van Schellebelle.
Bedankt Bea en Herwig voor de mooie namiddag!

Francine Ongenae
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Terugblik
6 juni 2021|Laatste online-dienst

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.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 29 augustus 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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Vooruitblik

Tweemaal glas in Vlaanderen: in Gent en in Heverlee

Fantasie of realiteit

U las het al één van de vorige kerkbrieven dat in het kader 
van het Van Eyckjaar in de Begijnhofkerk van Sint-Amands-
berg een tentoonstelling liep onder de titel Fantasie of 
Realiteit. Glasgeheimen bij Van Eyck. Hebt u die gemist, 
niet getreurd, want de tentoonstelling is verlengd tot 1 
augustus!

Aan de hand van 12 op ware grootte afgedrukte schilde-
rijen en miniaturen van Van Eyck wordt er ingezoomd op 
het afgebeelde glas. 
Dankzij de schitterende website Closer to Van Eyck is het 
mogelijk de schilderijen te bekijken tot op een afstand van 
1 mm. Indrukwekkend hoe we dankzij de hedendaagse fo-
tografische technieken de kleinste details kunnen opspo-
ren. Hoe is het mogelijk dat Van Eyck de kleinste details 
wist te schilderen. Hij had beslist hulpmiddelen! Het was 
een hele zoektocht, maar in bewaard gebleven collecties 

zoals de middeleeuwse glasvondst uit het Pand (voormalige dominicanenklooster in Onderbergen, 
Gent), stukken uit musea en private collecties konden tal van glasstukken en glazen voorwerpen wor-
den opgespoord en uitgeleend. Onnodig te melden dat al deze stukken dateren uit de periode dat 
Van Eyck werkzaam was of van zelfs ervoor.

Wilt u op bezoek komen, geef me gerust een seintje en misschien ben ik er wel om een woordje uitleg 
te geven.
Reservatie: www.grootbegijnhof.be/tentoonstelling

Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen
2021 is ook een bijzonder jaar voor de Abdij van Park omdat de orde van de norbertijnen dan 900 jaar 
bestaat. Bovendien zijn de historische binnenruimtes van de abdij weer te bezichtigen. En erg speci-
aal in dit feestjaar is de overzichtsexpo Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen. Aan de hand van schil-
derijen, prenten en andere kunstobjecten wordt een ontdekkingstocht gecreëerd van negen eeuwen 
vol cultuur, religie en zin voor schoonheid.

Omstreeks 1100 werd Norbertus getroffen door bliksem. Na een losbandig leven komt hij zo tot in-
keer. Enkele jaren later, in 1121, begon hij in Prémontré een nieuwe kloosterorde: de norbertijnen. 
De daaropvolgende jaren zagen tientallen kloosters en abdijen in Europa het levenslicht, waaronder 
de Abdij van Park in 1129. In die periode oefende de orde een grote aantrekkingskracht uit. Gelei-
delijk ontstond een orde van zelfstandige abdijen die leefden volgens de regel van Augustinus. In de 
negen eeuwen van haar bestaan kende de orde periodes van bloei, maar ook van verval. 
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Vooruitblik

Norbertus ontvangt het ordekleed van Maria Norbertus getroffen door de bliksem

De expo onderzoekt de culturele en maatschappelijke erfenis van de norbertijnen en de impact op de 
vele snijvlakken in de samenleving.

Abdij van Park is hét uitgelezen decor voor deze tentoonstelling. Middeleeuwse muurschilderingen, 
barokke glasramen, indrukwekkende stucplafonds en de 18de-eeuwse abtswoning brengen de ge-
schiedenis van de norbertijnen tot leven. Wandel door de pas gerestaureerde historische ruimtes. 
Krijg zo een unieke inkijk in het dagelijks leven in de abdij. Hoe was een dag geordend? En wat waren 
de taken van de binnen- en buitenheren? Maak kennis met de abten van de abdij en hun rol. Het is 
bovendien voor het eerst sinds 1828 dat de helft van de glasramen die Jan de Caumont maakte voor 
het pand terug ingewerkt werden in de pandgang. Prachtig hoe de vele kleuren met natuurlijk licht 
echt tot leven lijken te komen. 
Ook de historische kaartboeken uit de 17de eeuw worden bovengehaald. De norbertijnen drukten 
hun stempel op het landschap rond de abdij. De expo toont de omvang van het uitgestrekte grond-
bezit en het economisch belang van de abdij.

De tentoonstelling loopt tot 1 augustus (maar wordt allicht met één maand verlengd) en is meer dan 
een bezoek waard! 

Meer info over de tentoonstelling en de openingstijden vindt u op volgende link: 
https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem

Aletta Rambaut



8 | 

Vooruitblik
Vanaf 11 juli 2021|Tentoonstellling Jawina
Gent-Brabantdam

Jawina tracht jongeren uit Guaranda, Ecuador te begeleiden in hun zoektocht naar volwassenheid in, 
zeker ook voor hen, moeilijke leefomstandigheden. Door te schilderen met professioneel materiaal 
en rond niet-vrijblijvende onderwerpen worden maatschappelijke problemen minstens bespreek-
baar gemaakt en groeit het zelfrespect. In deze tentoonstelling vind je impressies van workshops 
over thema's als klimaatverandering en intra-familiaal geweld. Deze thema's raken de kern van het 
dagelijks leven, hoog in de Andes.
Patricio Mazon verdient alle waardering voor zijn inzet als kunstenaar, maar ook als levenscoach. 
Jawina betekent in het Quechwa zoiets als Beleef je droom.
Door Corona, jawel, kan je kennismaken met digitale prints op aluminium. Voordeel: de prints zijn 
weerbestendig. Wil je Jawina en de jongeren van Guaranda steunen, dan kan je een print kopen voor 
20 €. Stel je voor wat dat voor een jongere betekent : "Mensen in Europa appreciëren wat ik gemaakt 
heb !".

De tentoonstelling is toegankelijk op zondagen 11 en 18 juli tussen 11 en 13 uur en tijdens de Gent-
se Feestenweek is de kerk open van 14 uur tot 17 uur.

Stel gerust je hart open voor een authentieke boodschap van de jongeren van Jawina uit de Andes.

Dank voor je bezoek! 
Romain Hulpia en Rita Martens
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Vooruitblik

17 juli 2021 om 15 en 21u.|Consorto Etereo
Gent-Rabot

Love’s farewell, een tijdloos thema. 
Afscheid, het einde van een relatie, het begin 
van een nieuw leven. In de loop van de geschie-
denis raakten talloze componisten, waaronder 
ook Tobias Hume, geïnspireerd door deze har-
de werkelijkheid. Dit werk voor viola da gamba 
solo vormt de leidraad in dit programma van 
Consorto Etereo. In hun intieme barokset-
ting loodsen ze hun toehoorders door enkele 
Franse en Engelse relaties heen, die ontstaan 
en vervolgens op de klippen lopen. Soms is er 
hoop, maar dan is de wanhoop weer nabij.
Net zoals vandaag gaat ieder individu anders 

met zulke situaties om. Daarom ging het ensemble op zoek naar verschillende personages en hun 
manieren om zich met deze sterke gevoelens van verlies, maar soms ook opluchting, te verzoenen. 
De florale ornamenten die het Franse barokrepertoire zo typeren vervoeren hen naar oriëntaalse sfe-
ren. Met behulp van de Perzische setar kruiden ze het programma af met hun typerende etherische 
(= etereo) toets. 

€ 8 kinderen, € 12 volwassenen
reservaties: adelheid@andreasglatt.be of  joledb@outlook.be

18 juli 2021 om 15, 17 en 21u.|Koning Frederik en Brandijn
Gent-Rabot

Traversospeler en blokfluitist Marcel Ketels speelt het 
bijzondere sprookje van Koning Frederik en zijn Allerbes-
te Vriend, de muzikale nar Brandijn. Voor àlle kinderen 
van 4 tot 99, ouders en grootouders die écht, ECHT van 
sprookjes houden: de wonderlijke, spannende, adembe-
nemende, ontroerende, beklijvende, mysterieuze, gees-
tige en leuke avonturen van een fluitspelende Koning en 
zijn héél bijzondere hofnar, gebracht door een vertellen-
de fluitspeler puttend uit (letterlijk naast zich) een hele 
kist boordevol… toverfluiten.

Duur ± 50 min. Jongeren € 5,- volwassenen €  7,- kind met begeleider € 10,-. 
Reservaties: marcel.ketels@hotmail.com
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Vooruitblik
15 augustus 2021|Alternatief Geuzenfeest
Horebeke

Een bijzonder Geuzenfeest, met een beperkt programma, minder deelnemers, meer regels, beper-
kingen en veiligheidsmaatregelen. Maar vooral: we zetten de mooie reeks Geuzenfeesten – nu het 
17de – verder. Hoopvol, met veel goesting, de blik vooruit… en met veel muziek.

09.00  onthaal, registratie, koffie
10.00  oecumenisch samenzijn met voorgangers ds. Simon van der Linden en pastoor Patrick 
 Derde, muzikaal opgeluisterd door organist Sven Vermassen
12.00  Weekend Stranger, oprechte muziek, die raakt en mensen dichter bij elkaar brengt
13.00  Fiesta paella: eetfestijn
15.00  About Jay, matineeconcert: Indie, folk, pop, meerstemmig, akoestisch
16.30  Steef Verwee, avant-première van twee liederen over de Geuzenhoek
18.00  Les Invités, concert : Frans chanson, musette, luisterliedjes, bekende meezingers
19.00  nog iets eten
20.00  kampvuur met vrij podium

Inschrijving vooraf – vanaf 1 augustus – per bubbel is verplicht: www.geuzenfeest.be
We maken een wachtlijst aan, zodra alle plaatsen gereserveerd zijn.
Met respect voor de op dat moment van kracht zijnde covid-maatregelen.

Tickets voor Fiesta paella verplicht bestellen vóór 9 augustus : volw. € 17, kind van 6 tot jaar € 8,50, 
kind tot en met 5 jaar gratis. 
Te betalen – na ontvangst van de bevestiging – op rekening BE75 0014 0572 9151 van de vzw De 
Geuzenhoek.
Op elk ogenblik kan dit programma aangepast of zelfs geannuleerd worden.
We hopen natuurlijk dat dat niet nodig zal zijn.
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Vooruitblik
16-20 augustus 2021|Muziekweek voor kinderen
Gent-Rabot

Je ontdekt elke dag een nieuw instru-
ment en op vrijdag geven we een show. 
16 t/m 20 augustus
van 9:30 - 12:30
+ vrijdag de hele dag
Gratis.
Schrijf je in bij Maria via 0471/673010 of
maria@muziekisdemax.be

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
2 juli: Anne-Marie Kop
2 juli: Philippe Adams
2 juli: Cilou Van den Hende
5 juli: Nora Van de Walle
8 juli: Adinda De Jonge
8 juli: Robbe Adams
8 juli: Jasper Adams
10 juli: Marti ne De Jonge
11 juli: Leo Van de Walle
15 juli: Isa De Schuyteneer
18 juli: Nele Temmerman
22 juli: Hans Schaefer
23 juli: Evie Jacques
24 juli: Wilma Meijerink
26 juli: Liliane Blommaert
27 juli: Géza Aranyos
28 juli: Dickje Parlevliet
30 juli: Aline De Hainaut

1 augustus: Jean- Marie Bytebier
2 augustus; Kaat Verbrugghe
5 augustus: Marianne Schaefer
5 augustus: Michèle Kerneder
7 augustus: Agnes Van Den Broeck
7 augustus: Arno Furquim D’ Almeida
7 augustus: Ina Beije
8 augustus: Tine Bruyneel
9 augustus: Anna Van Der Vennet

9 augustus: Erica Van den Hende
10 augustus: Renée Hugaerts
18 augustus: Paul Moors
18 augustus: Wim Bruyneel
20 augustus: Pierre Liagre
27 augustus: Ellie Pu� emans
28 augustus: Peter De Jonge
28 augustus: Joris Van den Hende
29 augustus: Chloë Hanappe
29 augustus: Fernand Van Den Neste

1 september: Ma� hias Lehman
1 september: Sebasti aan Sercu
3 september: Serge Engelbosch
6 september: Julie Kazadi Malundu
6 september: Marijke Schaefer
6 september: Thea Schaap
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Vooruitblik
5 september 2021|Startzondag
Gent-Brabantdam

Iedereen is uitgenodigd in de tuin van Francine Ongenae 
waarvoor dank.

Na de dienst in de kerk trekken we met z’n allen naar
      Rozebroekstraat 77
      9040 St. Amandsberg

Het thema is V V V
Waarvoor staan de letters?

Wij voorzien in een heerlijke maaltijd, maar vooral het 
gezellig samenzijn primeert waar wellicht ieder zijn eigen 
verhaal heeft.
Wie kan, mag een dessertje meebrengen.
Prijs: 8 euro (eten en drank van aperitief tot en met koffie/
thee).

Inschrijven kan op 22 en 29 augustus in de kerk of je belt of mailt mij (zie lijst kerkenraad).
Hopelijk zijn we met velen en heb je vervoer nodig dan regelen we dat ook.

Rita Martens

5 september 2021|Scheppingszondag

Een betekenisvol verschil maken: het kan! 

Als we het nieuws volgen, ziet het er niet best uit met de klimaatverandering. 
De experts van de Verenigde Naties zijn somberder dan ooit.
De in Parijs (2015) afgesproken temperatuurstijging van 1,5 graad zou al voor 
heel wat schade zorgen. De experts houden dit heel goed in de gaten! De tip-
ping points kunnen zorgen voor ketens van destructie b.v. dat in 2050, 350 

miljoen meer mensen met watertekorten te maken krijgen en 450 miljoen mensen blootgesteld aan 
extreme mogelijk dodelijke hittegolven. Als het op aarde 2 graden warmer wordt, zullen ijskappen in 
Groenland en West-Antarctica smelten en stijgt de zeespiegel 13 meter. Het doemscenario, dat ex-
perts schetsen is niet mis te verstaan: “Het ergste moet nog komen, met gevolgen voor het leven van 
onze kinderen en kleinkinderen, veel meer dan dat van onszelf”. Het doet mij denken aan het verhaal 
van Noach in Genesis 6:5vv). Daar wordt ook een doemscenario geschetst - door God. Alleen Noach 
luisterde en deed wat hij moest doen.

Uitzicht voor de aarde en al wat er leeft?
Ongeduldig en reikhalzend keken we uit naar betere tijden toen na nieuwjaar de vaccinatiecampagne 
tegen het coronavirus langzaam op gang kwam. Als de voorspellingen kloppen, zou de zomervakantie 
en het najaar de periode van bevrijding kunnen inluiden. We willen weer samenkomen, vooruitkijken 
en plannen maken. 



13 | 

Vooruitblik

Maar toch: zal het morgen beter zijn? En hoe 
stellen we ons die voor? Hopelijk niet als een te-
rugkeer naar het pre-coronatijdperk, toen onze 
wereld met reusachtige en levensbedreigende 
uitdagingen worstelde. Die zijn er nog steeds en 
ze kunnen niet zoals de pandemie bezworen wor-
den met een vaccin.  

De uitstervingsgolf van planten- en diersoorten 
gaat onverminderd verder. In maart van dit jaar 
berichtten de media dat de ontbossing in de we-
reld nog versnelt en dat vorig jaar een oppervlak-
te primair bos verdween, groter dan Nederland. 
De pandemie veroorzaakte nauwelijks meer dan 
een rimpeling in de uitstoot van broeikasgassen. 
De klok tikt ongenadig. Om nog een kans te ma-
ken op een leefbare wereld moeten we volgens 
de wetenschappers wereldwijd de uitstoot halve-
ren tegen 2030 en naar nul brengen tegen 2050. 

Als we dus samenzitten in de kerk of rond de tafel thuis of op school of met de jeugdclub laten we 
onze schouders niet hangen. Er zijn al heel wat groene initiatieven, dat stemt hoopvol! We blijven 
hoopvol vooruitkijken, plannen maken en ons best doen om te werken aan een veerkrachtige, duur-
zame en solidaire samenleving. Voor de aarde, voor onszelf en zeker ook voor de grote groepen 
mensen voor wie onze wereld nu al een onherbergzame plek is geworden. Hebben we de veerkracht 
en de verbeeldingskracht om die taak te volbrengen? Zeker en vast!
Ook in de kerken wordt meegedacht, worden hopelijk duurzame plannen gemaakt en uitgevoerd, 
wordt er gekeken naar de duurzaamheid van het kerkgebouw. Kan het energiezuiniger? Spannen 
we ons in om minder energie te verbruiken en streven we naar koolstofneutraliteit? En hoe zijn we 
betrokken bij duurzame productie, eerlijke handel, ethische investeringen? En hoe zit het met onze 
levensstijl: sober? Gebruik makend van openbaar vervoer? Overschakelen naar een meer plantaardig 
dieet? 

Zorg dat ook politici durven springen
Toch is de transitie geen optelsom van individuele keuzes of inspanningen van groepen, organisaties. 
Er is ook een daadkrachtig en gedurfd beleid nodig van onze politici op vlak van sociale rechtvaar-
digheid, vrede en het beveiligen van onze gezamenlijke toekomst. Te denken valt aan de Europese 
Green Deal. In oktober de VN-top over biodiversiteit en in november is de VN-klimaattop in Glasgow. 
Om voor die laatste te mobiliseren is er op 10 oktober 2021 een klimaatmars.

In de VPKB is de eerste zondag in september elk jaar een bijzondere zondag, die in het teken staat van 
de zorg voor de Schepping: zorg voor duurzaamheid, diversiteit, een andere levensstijl.
We zette er onze schouders onder! APART en SAMEN!                                                                                                                                                                                                                                                                          

Met dank aan Ecokerk (www.ecokerk.be)
Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)

Greet Heslinga                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Mens waar ben je?

Geliefde zusters en broeders,

Tijdens de Scheppingsperiode, van 1 september tot 4 oktober, worden 2,2 miljard christenen wereld-
wijd opgeroepen om te bidden voor het behoud van de Schepping en om daarvoor zelf ook in actie te 
komen. Van de Werkgroep Kerk in de Samenleving ontvingen alle gemeenten achtergrondmateriaal 
en liturgische suggesties die u kunt gebruiken voor de Scheppingsperiode. De Synodale Raad wil dit 
materiaal van harte bij u aanbevelen. 

Meer dan ooit tevoren dringt de urgentie voor het beschermen van Gods Schepping. Het afgelopen 
jaar zijn we getuige geweest van toenemende droogtes, bosbranden, sterke orkanen, overstromin-
gen en mislukte oogsten. De biodiversiteit is verder afgenomen. Poolkappen smelten. De zeespiegel 
stijgt. De zee zelf raakt steeds meer vervuild en vergiftigd. Hitterecords werden nog maar eens ge-
broken.

Als de huidige trends zich doorzetten, wordt verwacht dat de gemiddelde temperatuur op aarde aan 
het einde van deze eeuw bijna 4 graden Celsius hoger zou kunnen zijn. Dit zou catastrofale gevolgen 
hebben, vooral voor de meest kwetsbare mensen in de wereld. Zij wonen immers vaak in gebieden 
waar de risico's op overstromingen ofwel grote droogtes het grootst zijn. Tegelijkertijd zijn degenen 
die het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde ook vaak degenen die onder de effecten 
daarvan het meest te lijden hebben. Dit illustreert dat het bestrijden van de opwarming van de aarde 
een zaak is van klimaatgerechtigheid - de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dra-
gen van de noodzakelijke veranderingen. Een transitie naar een koolstofarme en duurzame samen-
leving dient een rechtvaardige transitie te zijn. Slechts met een evenwichtig en rechtvaardig beleid 
kan het draagvlak worden geschapen dat nodig is voor het nemen van de noodzakelijke ingrijpende 
maatregelen.

De weg die we te gaan hebben, is er één van zowel kleine als grote stappen. Op individueel niveau 
kunnen we kleine stappen nemen. Iedereen kan wat doen. Zo zal bijvoorbeeld de consumptie van 
vlees flink moeten verminderen. Ook in de manier waarop we ons verplaatsen moeten we meer 
rekening houden met effecten op het klimaat. Grote stappen zijn nodig op het institutioneel niveau 
want er is een noodzaak voor een complete omwenteling, bijvoorbeeld waar het gaat het om het 
terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, een herziening van het landbouw- en vee-
teeltbeleid, transportbeleid, stedenbouw, enz. Zo'n omwenteling is urgent want hoe langer we er-
mee wachten, hoe hoger de kosten en de inspanningen zullen zijn voor het bewoonbaar houden van 
onze aarde.
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De aanpak van de Coronacrisis heeft getoond dat 
een enorme slagkracht tot stand kan worden ge-
bracht als een situatie urgent wordt. Nooit tevoren 
in de geschiedenis van de mensheid zijn er op korte 
termijn zulke ingrijpende maatregelen getroffen. De 
klimaatverandering is een sluipender proces maar 
kan, als er geen actie wordt ondernomen, nog veel 
desastreuzere effecten hebben dan de Coronacrisis. 
Voor het klimaat geldt zoals voor COVID-19: voorko-
men is beter dan genezen.
Geliefde zusters en broeders, de opwarming van de 
aarde is zowel een materiële als een spirituele uitda-
ging. Het gaat immers ten diepste over de vraag wat 
de plaats en de rol van de mens is in Gods Schep-
ping. Wat is onze verantwoordelijkheid voor de me-
demensen, dichtbij en veraf, nu en voor toekomstige 
generaties? Wat betekent het voor ons dat de aarde van de Heer is (Ps. 24:1)? Hoe gaan wij om met 
Gods opdracht om zorg te dragen voor deze Schepping (Gen. 2:15)?

Het scheppingsverhaal vertelt dat God, na het scheppen van de mens, zag dat het zeer goed was 
(Gen. 1:25). Lang hebben we hieruit geconcludeerd dat de mens de kroon van de Schepping is. Maar 
met het scheppen van de mens houdt het verhaal niet op. De Schepping wordt voltooid en bekroond 
met een dag van rust - een heilige dag. Die rust, de Sabbat, is integraal onderdeel van het scheppings-
verhaal. De Schepping is niet compleet zonder rust en kan niet zonder rust. In Leviticus 25 wordt de 
Sabbat uitgebreid met het Sabbatsjaar en het Jubeljaar. Hieruit blijkt Gods sociale en ecologische 
opdracht voor de mensheid.

Het is overduidelijk dat de aarde hoognodig toe is aan een periode van rust, niet voor één dag per 
week, zelfs niet voor één jaar maar voor lange tijd. Onze verantwoordelijkheid is enorm. De eerste 
vraag die God aan de mensheid stelde was: "Mens waar ben je?" (Gen. 3:9). Die vraag is pertinent en 
klinkt vandaag nog na. Hoe reageren we op die vraag? Verschuilen we ons zoals Adam en Eva? Dat 
zijn pregnante vragen waarmee we geconfronteerd worden in de komende Scheppingsperiode en 
nog lang daarna.

Geliefde zusters en broeders, de uitdagingen zijn enorm maar wij staan er niet alleen voor. Wij hou-
den vast aan Gods nabijheid zoals die geopenbaard is in Jezus de Christus en wij bidden ons de inspi-
ratie en de kracht toe van de Geest die het gezicht van de aarde vernieuwt. (Ps. 104:30)

Wij wensen u een betekenisvolle Scheppingsperiode toe.

Namens de Synodale Raad,

Ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Pastoraal schrijven
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Voor de tieners
Beste tieners uit de Protestantse kerken in Vlaanderen,

Op zaterdag 11 september organiseren wij een tienerdag aan de kust 
van Oostende. Samen met tieners uit alle windstreken van Vlaande-
ren beleven wij een dag vol spellen, gesprekken en vooral heel veel 
plezier. De dag staat in het teken van het thema: (Over)leven in de 
woestijn. Het is dé kans om andere protestantse tieners te leren ken-
nen en, voor wie al een beetje bekend is met ProJOP, oude vrienden 
weer terug te zien.

Wij verzamelen om 10:00 bij de kerk van Oostende. Deze staat op 
5' wandelen van het treinstation. Vandaar wandelen wij samen naar 
het strand, waar het gehele programma plaatsvindt. Wij zorgen er-
voor dat er water is en aan het einde van de dag sluiten wij af met 
soep. Het is wel belangrijk dat je zelf een lunchpakketje meeneemt 
en wat los geld voor de toiletten die aan de kust staan.

Het programma:
10:00 Verzamelen bij de Hazegraskerk van Oostende, Rachel Lancsweertplein - 8400 Oostende
11:00 Ochtendprogramma op het strand
12:15  Lunch - vrije tijd om het strand en de stad te ontdekken
13:00 King Kubb competitie op het strand
15:15  Thema-moment: (over)leven in de woestijn
16:00 Soep en afscheid bij de kerk
17:00 Uiterlijk vertrek naar huis

Je kan je aanmelden door een e-mail te sturen naar: projopvpkb@gmail.com. 
Je kan ook dit e-mailadres contacteren als je vragen hebt of wilt meehelpen met de organisatie.
Wij hopen jou in september te zien!

Het ProJOP-tienerdag-team
Andries, Alida, Joke, Joost en Tom

Overlijden
De Synodale Raad meldt het droevige bericht van het overlijden van mevrouw Elone Hellemans, 
die prakti sch haar hele leven voor de VPKB zendelinge was in Rwanda.
Zij werd op 26 januari 1930 in Nederland geboren in een christelijk gezin van vier kinderen. 
Ze heeft  ons in vrede verlaten in de nacht van 26 mei 2021.
Mevrouw Elone Hellemans studeerde theologie om predikante te worden, net als haar vader, 
maar besloot om meer prakti jkgerichte studies te volgen en studeerde verpleegkunde in 
Liverpool, Engeland. Ze werkte als vroedvrouw in Venezuela.
In 1963 kwam zij in Rwanda aan om de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) te dienen, uitgezon-
den door de Belgische Protestantse Zending. Nadat zij in de polikliniek van de EPR in Rubengera 
had gewerkt, ging zij naar het ziekenhuis in Kirinda, waar zij later directeur van de verpleegsters-
opleiding werd. In 1994 moest zij Rwanda verlaten met haar geadopteerde zoon David en zijn 
vrouw Colle� e. Niettemin keerde zij naar Rwanda terug om het werk van de stichting De Vrienden 
van Rwanda, die zij had opgericht, voort te zetten. Ze pendelde hiervoor tussen Nederland, haar 
vaderland, en Rwanda, het land waar zij zo van hield en dat zij diende met hart en ziel.
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Nieuws van de vzw WZS de Helpende hand
Terugblik op een aangename en leerrijke historische wandeling door het centrum van 
Zwinaarde

Ja, u leest het goed, Zwinaarde, en niet Zwijn-
aarde. Want de oorspronkelijke naam van deze 
Gentse deelgemeente heeft niets te maken met 
zwijntjes of zo, maar alles met Zwin. Dadelijk 
meer daarover.

De meeste mensen keken al een hele tijd uit naar 
een versoepeling van de coronamaatregelen 
om weer activiteiten in groep te kunnen doen. 
Zo voelt een mens zich eindelijk bevrijd uit het 
maandenlange isolement en een vaak overheer-
send gevoel van eenzaamheid. 
Daarom was de Helpende hand blij toen er ein-
delijk weer groepsactiviteiten voor kinderen en 
volwassenen mochten aangeboden worden. 
Deze groepsactiviteiten kregen elk een nieuwe 
naam waarin uiteraard telkens met een knipoog 
een verwijzing naar de Helpende hand door-
klinkt: voor de kinderen heten die groepsactivi-
teiten nu De Kinderhand en voor de volwassenen 
Handenklap. Met dat laatste wordt bedoeld dat 
we samen op een aangename en ongedwongen 
manier een klapke, een gezellige babbel, met 
elkaar kunnen doen. Bijvoorbeeld tijdens een 
wandeling. 

Zo organiseerde de Handenklap op zaterdag 26 
juni een wandeling voor alleenstaande mannen. 
De laatste tijd werden er namelijk opvallend veel 
alleenstaande mannen doorverwezen naar de 

Helpende hand. En dat 
vaak niet enkel voor aan-
vullende materiële hulp. 
Want alleenstaande man-
nen blijken vaak echt be-
hoefte te hebben aan een 
ongedwongen en aange-
naam sociaal contact. 

Zo organiseerde Geert 
Colle, één van de vrijwil-
lige buddy’s van de Hel-
pende hand, een leuke en 

leerrijke wandeling in het centrum van Zwijnaar-
de. Het weer zat mee en - voor wie hem nog niet 
kenden - ontpopte Geert zich tot een boeiende 
wandelgids. Van de vele wetenswaardigheden 
waar Geert ons op vergastte en ons mee verras-
te, vindt u er hier een tweetal.

Zwinaarde en niet Zwijnaarde
Zo vernamen we dat de naam van deze Gentse 
deelgemeente eigenlijk een verbastering is van 
de oorspronkelijke benaming Suinaerde of in he-
dendaags Nederlands Zwin-aarde of Zwinaarde. 
Zwin betekent volgens de overbekende Van Dale 
een natuurlijke geul of kreek in buitendijkse gron-
den. Bijvoorbeeld een zwin achter het duin, waar 
de zee tweemaal per etmaal toegang toe heeft 
(denk b.v. aan het Zwin ten oosten van Knokke). 
Etymologisch van het Middelnederlands van 
1350 swinen, namelijk het verdwijnen, vanwege 
het weglopen van het water.

Mensen die Zwinaarde al langer kennen, herin-
neren zich nog van vroeger dat delen van deze 
Gentse deelgemeente met name ’s winters gere-
geld onder water kwamen te staan wanneer de 
Schelde buiten haar oevers trad. Na enige tijd 
trok dat water dan weer weg, het swinen.

De bewogen geschiedenis van de Sint-Maria 
klok van Swiinaerde
Op het einde van de historische wandeling leid-
de Geert ons even binnen in de Sint-Niklaaskerk 
van Zwijnaarde. Daar pronkt in het kerkinterieur 
sedert een vijftal jaar een opmerkelijke replica 
van de Sint-Maria-kerkklok. Die werd daar op za-
terdag 2 april 2016 door de toenmalige bisschop 
van Gent Mgr. Luc Van Looy ingehuldigd.
Waarom een replica? Wel, omdat de oorspron-
kelijke Sint-Maria-kerkklok in het jaar 1578, sa-
men met twee zusterklokken, nota bene door 
protestantse beeldenstormers werd gestolen en 
overgedragen aan het calvinistisch bestuur van 
Gent. In 1585 verkocht het toenmalige Gentse 

Groepsfoto bij de kiosk van Zwinaarde
Ter bescherming van de privacy draagt 
iedereen op deze foto een mondmasker :)
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stadsbestuur deze kerkklok aan een Duitse pro-
testantse keurvorst. Sedert meer dan vierhon-
derd jaar hangt deze Zwinaardse kerkklok in een 
Duitse kerktoren te Bleckenstedt (deelgemeente 
van Salzgitter). Dit en nog veel meer staat te le-
zen op de verklarende uitleg bij deze opmerkelij-
ke kerkklok in de Sint-Niklaaskerk te Zwinaarde 
en in enkele Wikipedia artikels. 

Uit dit alles mag eens te meer blijken dat sommi-
ge daden tijdens die beeldenstormperiode - en 
nog zovele andere historische gebeurtenissen - 
vaak verklaard of zelfs gerechtvaardigd werden 
door godsdienstige motieven, maar die bij nader 
toezien weinig of niets te maken hadden met een 
christelijke herbronning, laat staan christelijke 
naastenliefde, maar des te meer met puur men-
selijke motieven en materieel gewin. Kortom, 
alle reden tot berouw.
Laat het ons alvast een troost zijn dat de twee 
Gentse protestantse VPKB-kerken geen behoefte 
blijken te hebben aan een – al dan niet gestolen 
- kerkklok.

Op het einde van de wandeling werd onze gids 
verrast met een warme handengeklap.

Francis Van De Walle

Replica van de Sint-
Maria-klok die sedert 
2016 in de 
Sint-Niklaaskerk van 
Zwinaarde prijkt.

De Christuskerk in 
Bleckenstedt waar de 
Sint-Mariaklok van 
Zwinaarde nu hangt.

PRO-news / De zomer van de jeugd
 
Bij de voorbereiding van de zomereditie van Pro-News, dachten we al snel aan de jongeren. Wij 
hopen dat deze zomer van 2021 de zomer van hun bevrijding wordt. En wij wensen uit de grond 
van ons hart dat zij erin kunnen duiken als in een rivier die hun Beloofde Land vruchtbaar maakt.
De VPKB biedt jongeren plaatsen om te groeien, om te leren maar ook gewoon om zichzelf te zijn: 
ProJOP, SPJ en de protestantse centra. De Bijbel heeft ook een boodschap voor de jongeren, een 
beetje zoals een vriend die je kan raadplegen. Daarover moesten we praten. 
Maar het is nog interessanter om naar de jongeren zelf te luisteren… zij hebben 6 getuigenissen 
en een gebed voorbereid over het thema Wat wens je voor jezelf na Covid? En hier spreken zij ook 
over de Kerk en anderen. 
In een volgende editie zullen we het uitgebreid hebben over het geheugen want dat is een boei-
end onderwerp. Ons geheugen zegt ons dat alles voorbijgaat, zelfs de crisissen en dat de tijd voor 
langetermijnprojecten voor ons allen zal terugkeren. We kijken er naar uit.

 
Jean-Guillaume DeMailly, Verantwoordelijke Communicatie VPKB
Neem graag een exemplaar van PRO-news mee van de leestafel in de kerk.
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Wel en wee in de Brabantdam gemeente, zomer 2021

“Eens komt de grote zomer waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur….”

Dit vers van lied 747 mag opgewekt klinken, nu 
juli en augustus er aankomen. Hopelijk is dit 
voor veel studenten een onbezorgde tijd na hard 
werken en studeren, examens en eindwerken… 
Hartelijk gefeliciteerd aan wie slaagde en veel 
moed gewenst aan wie zich misschien nog een 
keer moet aanbieden voor een tweede kans. 
Ja, de studententijd was ook dit jaar niet zoals 
gedroomd maar hopelijk is er wat tijd voor ont-
spanning de komende weken! 

Op 27 juni werd 
Odette Puttemans, 
dochtertje van An en 
Stijn Puttemans en 
2de verwenkindje 
van Bea en Herwig 
Smetryns gedoopt in 
familiekring. Hartelijk 
gefeliciteerd bij deze 
feestelijke en belang-
rijke gebeurtenis!

In Zuid-Afrika mocht Nina Dutoit haar 70ste ver-
jaardag vieren. Haar dochter verraste haar met 
een compilatie van filmpjes en foto’s van familie 
en vrienden, aangezien een groots verjaardags-
feest nog niet mogelijk was. Ik ben er zeker van 
dat het filmpje met het Happy Birthday uit de 
Brabantdamkerk ook een topper was voor Nina 
en Herman!

Annemarie Kop mocht dan weer een bijzonder 
kroonjaar vieren. We hopen dat ook zij verwend 
werd met vele goede wensen en een fijne ver-
jaardag had met haar familie! Nogmaals van 
hieruit ook een hartelijk gefeliciteerd!

Bij Daniël en Christiaan Van Steenkiste-Buysse 
wordt men altijd warm ontvangen en de taart 
staat klaar. Het was een gesprek over vroeger, 
maar ook over nu. Samen maken ze er iets moois 
van.

Ook Pierre Liagre was blij met bezoek. Goede 
herinneringen ophalen aan Loraine doet telkens 
zoveel deugd.

De kerkenraad wil Mieke Felix bedanken voor 
wat zij nauwgezet gedaan heeft gedurende 
maanden om Huguette Spatz zo goed als het 
ging te begeleiden en het bezoek te regelen. Dat 
was echt niet altijd eenvoudig, maar Mieke beet 
door en heeft heel wat bereikt. We zijn haar daar 
zeer erkentelijk voor, deze toewijding heeft zeker 
veel bijgedragen aan het wankele welzijn van Hu-
guette.

Anna Van der Vennet heeft een tijdje in het 
ziekenhuis gelegen maar als het goed is, mocht 
zij ondertussen weer naar huis. Van harte voor-
spoedige beterschap gewenst, Anna!

Bij Etty en Wim Bruyneel is het weer een ver-
drietige tijd, bij het onverwachtse overlijden van 
Etty haar schoonbroer. Hoewel op een gezegen-
de leeftijd is ook dit afscheid pijnlijk… we wensen 
jullie veel sterkte toe en Gods troost en zegen.

Nu zijn al enkele mensen bij name genoemd, 
maar de Heer kent ook al de namen die wel in 
ons hart leven en wie hier liever niet genoemd 
worden… Men loopt niet altijd graag met zijn zor-
gen of verdriet in de kijker, maar… weet dat ook 
voor u gebeden wordt en dat God u niet alleen 
laat! Hebt u behoefte aan een gesprekje met de 
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dominee of iemand van de kerkenraad, aarzel 
dan niet om ook zelf eens contact op te nemen 
als het u te lang duurt? Dan staan wij graag pa-
raat voor een gesprekje of bezoekje!

We horen steeds meer over onze bekenden die 
ondertussen gevaccineerd zijn en dat geeft toch 
een iets veiliger gevoel in wederzijdse ontmoe-
tingen! Wat kijken we daar naar uit!

Ik wens u allen een mooie zomer toe (toegege-
ven, op dit ogenblik vind ik ook dat de thermo-
staat nog iets hoger mag) met vele hartverwar-
mende ontmoetingen met familie en vrienden!
En als u op reis gaat of als u thuis blijft: hou het 
veilig! Gods zegen gewenst!

Martine De Jonge

“Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan:
Lof zij eer en sterkte de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan!”

Nieuws uit ons district
Op zaterdag 29 mei, de laatste districtsvergadering voor 
het zomerreces, werden enkele nieuwe bestuursleden 
verkozen nadat er een vacature ontstaan was en ds. 
Elly Bouman en mevr. Riek ten Kate hun mandaat na 
de zomer niet zullen verlengen. Ds. Jannica de Prenter 
(Brugge) en ds. Eefje van de Linden (Gent) werden naast 
mevr. Nele Lemaire (Ieper) en dhr. Leendert Holleman 
(Brugge) verkozen, zodat we nu een voltallig districts-
bestuur hebben met complementaire kwaliteiten en  
competenties, alsook  een regionale spreiding over beide 
provincies. 

Zoals  de kerkenraad in de vorige kerkbrief vermeldde, werd in een extra-vergadering op 20 
mei na een grondige voorbereiding beslist bij de overheid de erkenning aan te vragen voor een 
Gentse stadspredikant. De voorbereidingen daartoe die tot de ingediende conceptnota leidden, 
werden tot ieders tevredenheid in goede harmonie op korte tijd afgewerkt door 2 vertegen-
woordigers van het districtsbestuur en 2 uit beide Gentse kerken. Daardoor moet één van de 
beide vrijgekomen predikantsplaatsen in ons district alvast een invulling krijgen waarvan veel 
verwacht kan worden. De andere vrijgekomen predikantsplaats werd ter beschikking gesteld van 
de andere districten.

Wat de vacatures betreft is Rob Koreneef (de afgelopen jaren predikant in Balen) per 1 juli aan-
gesteld in Ronse. De intrededienst is in september gepland. Voor Kortrijk begint een kandidaat 
aan het tweede deel van zijn proponentschap en voor de naderende vacature in Roeselare is ds. 
Jannica de Prenter aangesteld als consulent.

Rudy Liagre, districtssecretaris
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Ter overdenking

Stil, mijn ziel wees stil!  
bij Psalm 62

Voorzichtig zijn de kerken weer 
opengegaan. Het is niet het 
grote bevrijdingsfeest gewor-
den waar we zo naar hebben 
verlangd. Regels en beper-
kingen zorgen voor afstand. 
Mensen aarzelen om te ko-
men. Mensen hebben andere 
manieren ontdekt om hun ziel 

te koesteren en te voeden. Hebben we de plaat-
selijke kerk nog wel nodig? Hoe zorgt u voor uw 
ziel?

Jarenlang is in kerk en theologie gezwegen over 
de ziel. Het is een ongemakkelijk woord gewor-
den want Waar zit je ziel? en Kun je de ziel we-
tenschappelijk aanwijzen? Ons materialistisch 
mensbeeld schakelt de ziel uit en de kerk kijkt 
zwijgend toe. Wij zijn ons brein! wordt er geroe-
pen.

In spreekwoorden is de ziel wel blijven bestaan 
want de ogen zijn de spiegels van de ziel en hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. Daar staat tegen-
over dat je moederziel alleen kunt zijn en iets of 
iemand kan ter ziele gaan. 

De laatste maanden is de ziel stilletjes terugge-
keerd van nooit geweest te zijn! Martine Oldhoff 
heeft onderzoek gedaan naar de ziel en schreef 
een mooi gespreksboekje: Kijk op de ziel! Ze ging 
op zoek naar het juiste gebruik van het woord 
ziel in lijn met het Bijbelse spreken over God en 
mens. 

Wat is nu de ziel? Martine Oldhoff vat het samen 
met datgene waar je naar verwijst als je ik zegt. 
Het is de plaats waar we worden aangesproken 
en kunnen antwoorden op God. Wie gelooft dat 
zijn ik met alle mooie en minder mooie kanten 
bewaard blijft dankzij God, die veronderstelt wat 
in de christelijke traditie en moderne filosofie ziel 
wordt genoemd. En in het christelijk geloof is dat 
een door God geschapen en van Hem afhanke-

lijke ziel.
Hoe is het nu met uw ziel? Dat is een vreemde 
vraag en toch bestaat er zoiets in de kerk als 
zielszorg. Moeten we dan alles wat in ons leeft, 
vertellen of op straat gooien? Gelukkig niet maar 
het is wel goed om met de Psalmen je eigen ziel 
eens toe te spreken: ‘Ziel, mijn ziel, wat ben je 
onrustig? Wees stil en vertrouw!’

Als je je ziel vraagt hoe onrustig het daar is dan 
kan het antwoord behoorlijk tegenvallen van al-
les wat mij vult. Ga je op zoek dan vind je mis-
schien vooral leegte of een obsessie op het inter-
net. Of je ziel zit vol jaloezie. Je ziel kan verstopt 
zitten. Vaak merk je dat pas als je naar jezelf kijkt 
in het licht van wat volgens jou van grote waarde 
is in het leven. Dan besef hoever je ziel kan zijn 
afgedwaald. 

Hoe voed je je ziel? Ook de filosoof Govert Buijs 
publiceert deze dagen een boek: Eerherstel voor 
de ziel. Hij noemt de Bijbel een oefenboek voor 
de ziel. En hij zegt dat de ziel kan groeien door 
zegen. Daarom is het goed voor je ziel om weer 
naar kerk te komen: ‘Om de ziel te oefenen in het 
zien van zegen, in het geven van zegen, maar 
misschien wel bovenal om te doen waar we een 
ziel voor hebben gekregen: de lofzang te zingen’.

Voorzichtig zijn de kerken weer opengegaan. Een 
plaats waar u uw ziel kunt koesteren en voeden. 
Welkom terug! Welkom thuis aan je ziel!

Ds. Saskia Ketelaar
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Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogány

Geef mij wat te drinken 
(Johannes 4, 1-27)

Het is vakantietijd! Wij hopen dat het zon, strand 
en zee wordt en we in de stralende zon veel ge-
lukkige mensen zullen ontmoeten. 

Ook voor Jezus zijn ontmoetingen belangrijke 
momenten. In het begin van zijn aardse carrière 
ontmoet Jezus alleen mensen vanuit zijn dichte 
omgeving, maar later wordt de cirkel steeds gro-
ter en groter want Jezus wil iedereen ontmoe-
ten. De Bijbel vertelt ons dat een ontmoeting 
met Jezus mensen inspireert en tot geloof laat 
komen. De God die Jezus verkondigt, is een God 
die ook na corona in relatie wil treden met ons. 
Met u en met mij!

Op een zonnige dag ontmoet Jezus een vrouw 
die uit Samaria afkomstig was. Goed ging het tus-
sen de Joden en Samaritanen niet, ze beschouw-
den elkaar als onrein en afvallig. Men mocht niet 
met elkaar omgaan en toch zien we Jezus op het 
territorium van de vijand in Sichar.

Het is warm, Jezus is vermoeid van de reis en 
dorstig, zou graag drinken maar het water ligt 
diep. Veel te diep! Een Samaritaanse vrouw komt 
water putten. Ook zij is dorstig! Een man en een 
vrouw, beide zijn dorstig! 
Jezus spreekt de vrouw aan, in het begin praten 
ze over oppervlakkige dingen maar gaandeweg 
leren ze elkaar beter kennen en vinden ook een 
gezamenlijk doel: water. Jezus wil water drinken 
uit de put en de vrouw wil graag van het levend 
water proeven waarover Jezus spreekt. Om geen 
dorst meer te hebben en niet meer bij de bron te 
moeten komen om water te putten. 
De vrouw geeft niet alleen water aan Jezus maar 
zij opent ook haar hart voor de Meester. Man en 
vrouw worden gelijkwaardige gesprekspartners 
en vijandschap verdwijnt bij de bron van Jacob. 
De vijandschap en eenzaamheid verdwijnt ook 
tegenwoordig daar waar partners in gesprek 
gaan en blijven met elkaar.
Tijdens het gesprek komen pijnpunten naar bo-
ven, de vrouw blijkt eenzaam te zijn: zij heeft vijf 
mannen gehad en degene die zij nu heeft, is haar 
man niet. 

Hoe vervelend eenzaamheid kan zijn, hebben 
wij in de voorbije maanden in levende lijve moe-
ten ervaren wanneer in ons kot de stilte aan het 
schreeuwen was. We vroegen ons af, hoelang 
nog, maar het antwoord liet op zich wachten, de 
dagen en nachten werden alleen maar langer en 
langer en wij verlangden naar een ontmoeting 
met God en met elkaar. 

De Samaritaanse vrouw ontdekt bij de bron van 
Jakob ook een andere bron, die van levend wa-
ter waaruit liefde stroomt en in de nabijheid van 
deze bron maakt ze bekend dat zij weet dat de 
Messias zal komen. Het antwoord van Jezus liet 
niet op zich wachten: ’Ik ben het die tot u spreekt’.

De Messias wil ook met ons praten. Hij wil ons 
ontmoeten om in ons de bron aan te boren, 
waaruit vreugde opwelt. Christus zoekt relaties, 
Hij heeft ook in onze dagen dorst. Willen we hem 
water geven? 
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Activiteitenkalender
  verlengd tot 01 aug. Tentoonstelling Fantasie of realiteit (St. Amandsberg)
  voorlopig tot 01 aug. Tentoonstelling Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen  
     (Heverlee)
  vanaf 11 juli  Tentoonstelling Jawina (Gent-Grabantdam)
Zaterdag 17 juli   Constorto Etereo (Gent-Rabot)
Zondag 18 juli   Koning Frederik en Brandijn (Gent-Rabot)
Zondag 15 augustus  Een beetje Geuzenfeest met veel muziek (Horebeke)
  16 tot 20 aug.  Muziekweek voor kinderen (Gent-Rabot)
Woensdag 18 augustus  Kerkenraadsvergadering 
  25 tot 28 aug.  Belgisch-Duits Konvent
Zondag  05 september  Startzondag (tuin Francine Ongenae)
     Scheppingszondag
Zaterdag 11 september  Tienerdag Oostende

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 aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

06 juni: Tihamér en Wilma Buzogány als bedanking
13 juni: Pascal en Ingrid Dhont ter bemoediging
20 juni: Yanni Geluk
27 juni: Arnold De Jonge voor de hulp die we steeds van hem mogen krijgen
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Dienstenrooster

Zondag, 4 juli                                                                                                     Verkiezingen bestuursraad
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut /  Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst 
 
Zondag, 11 juli                                                                                                                                                       
Voorganger   Mieke Felix
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst 
 
Zondag, 18 juli                                                             Gemeenschappelijke dienst in Gent-Brabantdam
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Christiaan Bos
Collectes   St. Michielsbeweging 
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 25 juli                                                                          Gemeenschappelijke dienst in Gent-Rabot
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Cindy Grace Elvinia / Bea Baetens
Collectes   ProJOP
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 1 augustus                                              Gemeenschappelijke dienst in Gent-Brabantdam
Voorganger   ds. Marc Loos
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Helen Blow
Collectes   Gevangenispastoraat
Organist(e) 
Koffiedienst 
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Zondag, 8 augustus                                                         Gemeenschappelijke dienst in Gent-Rabot
Voorganger   Ds. Eefje van der Linden
Kerkenraadsleden van  dienst Christine Liagre / Marijke Schaefer
Collectes   vzw Samen Divers
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 15 augustus                                                                     Alternatief Geuzenfeest in Horebeke
Voorganger 
Kerkenraadsleden van  dienst 
Collectes   
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 22 augustus                                                                                                                                               
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Bea Baetens / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 29 augustus                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Josée van de Putte
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 5 september                                                                                                                    Startzondag
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst 

Dienstenrooster
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Bijbelleesrooster

Dit dagelijks leesrooster is afgeleid van het oecumenisch 
leesrooster. 
Het Bijbelleesrooster van het Nederlands en Vlaams Bijbelge-
nootschap wordt jaarlijks samengesteld door ds. Klaas Tou-
wen, protestants predikant te Deil en Enspijk.

 Juli
zondag  04 juli Johannes 5:1-18   Beweging en bewogenheid
maandag 05 juli Johannes 5:19-30  Is Jezus God?
dinsdag  06 juli Johannes 5:31-40  Getuigenis
woensdag 07 juli Johannes 5:41-47  Het belang van Schriftstudie
donderdag 08 juli Psalm 85    God is rechtvaardig
vrijdag  09 juli Deuteronomium 7:1-11  Bijzondere positie
zaterdag 10 juli Deuteronomium 7:12-26  De HEER zal strijden
zondag  11 juli Deuteronomium 8:1-6  Niet van brood alleen
maandag 12 juli Deuteronomium 8:7-20  Het beloofde land
dinsdag  13 juli Deuteronomium 9:1-14  Wees niet trots
woensdag 14 juli Deuteronomium 9:15-29  Verzet gebroken
donderdag 15 juli Psalm 90   Tijd en eeuwigheid
vrijdag  16 juli Marcus 6:1-13   Aanstoot
zaterdag 17 juli Marcus 6:14-29   Uit de hand gelopen verjaardagsfeest
zondag  18 juli Marcus 6:30-44   Massabijeenkomst
maandag 19 juli Marcus 6:45-56   Oversteek
dinsdag  20 juli Deuteronomium 10:1-11  Tweede wet
woensdag 21 juli Deuteronomium 10:12-22 Gehoorzaam uit liefde
donderdag 22 juli Deuteronomium 11:1-9  Maak een keuze
vrijdag  23 juli Deuteronomium 11:10-21 De kracht van de herhaling
zaterdag 24 juli Deuteronomium 11:22-32 Kiezen
zondag  25 juli Johannes 6:1-15   Brood en water
maandag 26 juli Johannes 6:16-24  Waterloop
dinsdag  27 juli Johannes 6:25-36  Het echte brood
woensdag 28 juli Johannes 6:37-46  Discussie
donderdag 29 juli Johannes 6:47-59  Harde woorden?
vrijdag  30 juli Johannes 6:60-71  Scheiding
zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13   Wet en traditie
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 Augustus
zondag  01 augustus Marcus 7:14-23  Onreinheid komt van binnenuit
maandag 02 augustus Marcus 7:24-37  Open
dinsdag  03 augustus Marcus 8:1-13  Teken
woensdag 04 augustus Marcus 8:14-26  Blind en ziende
donderdag 05 augustus Marcus 8:27–9:1  Wie is Jezus?
vrijdag  06 augustus Marcus 9:2-13  Verschijning
zaterdag 07 augustus Psalm 74  Vraag om actie
zondag  08 augustus Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste
maandag 09 augustus Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht
dinsdag  10 augustus Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie
woensdag 11 augustus Psalm 86  Roep om hulp
donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17 Goed gedrag
vrijdag  13 augustus Spreuken 10:18-32 Tegen-stellingen
zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12  Geen ander evangelie
zondag  15 augustus Galaten 1:13-24  Paulus over zijn roeping
maandag 16 augustus Galaten 2:1-14  Ruimte
dinsdag  17 augustus Galaten 2:15-21  Paulus versus Petrus
woensdag 18 augustus Psalm 124  Onze hulp
donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6  Nieuwe kansen
vrijdag  20 augustus Zacharia 1:7-17  Stilte voor de storm
zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9  Ommuurde stad
zondag  22 augustus Zacharia 2:10-17  Uitreisbevel
maandag 23 augustus Zacharia 3:1-10  chone kleren
dinsdag  24 augustus Zacharia 4:1-14  Niet door eigen kracht
woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11  Wat in het vat zit
donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8  Paardenrace
vrijdag  27 augustus Zacharia 6:9-15  Kroning
zaterdag 28 augustus Zacharia 7:1-14  Treurig
zondag  29 augustus Zacharia 8:1-8  Het komt goed
maandag 30 augustus Zacharia 8:9-17  Hou vol!
dinsdag  31 augustus Zacharia 8:18-23  Feest!

  September
woensdag 01 september Galaten 3:1-14  Tact?
donderdag 02 september Galaten 3:15-29  Nalatenschap
vrijdag  03 september Galaten 4:1-11  Rechten van het kind
zaterdag 04 september Psalm 54  Gebed na verraad
zondag  05 september Johannes 7:1-13  PR-strategie

Bijbelleesrooster


