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Van de kerkenraad

Inhoud

We beginnen een nieuw liturgisch jaar onder de 
goede zorgen van onze Herder en zetten dit in 
met de startzondag op 5 september. De Herder 
kent ons, de  eigenwijze, de stille, de waaghals, 
Hij weet dat de schapen zonder hem niets zijn, 
weet exact wat ze nodig hebben.
God is een herder die het gevaar niet uit de weg 
gaat, die je soms leidt naar plekken waar je niet 
wilt zijn, wiens zorg je pijn kan doen, maar Hij is 
wel toegewijd en betrouwbaar. Hij geeft alles wat 
Hij heeft om je leven tot bestemming te brengen, 
maar dan moet je Hem wel voor laten gaan, dan 
moet je Hem wel volgen. Om te volgen, heb je 
vertrouwen nodig en juist dat vertrouwen kan 
onder druk staan, misschien omdat je het gevoel 
hebt, dat juist jij alleen in het donkere dal bent, 
dat je de herderlijke zorg van God juist mist in je 
leven en dat God tegenvalt, onberekenbaar voor 
je gevoel. Teleurgesteld in de kerk misschien, 
murw van argumenten en regels. Kan ik nog op-
nieuw beginnen, mij opnieuw toevertrouwen 
aan die Herder?
De Heer nodigt je in ieder geval vandaag uit om 
Hem weer te vertrouwen als een schaap dat de 
herder volgt, blindelings omdat het schaap weet 
dat het zonder die herder sowieso niets wordt. 
Zonder God verdwalen we, dat is een rode lijn in 
de Bijbel.

Voel je dus welkom. Vanaf 1 september gelden 
trouwens versoepelde regels. We mogen de kerk-
dienst vieren zonder afstand van 1,5 m en zonder 
beperking van aantal. Liederen kunt u zingen met 
een liedboek in de hand of via power-point. Aan-
gezien kerkgebouwen vallen onder de openbare 
ruimtes zoals openbaar vervoer, bibliotheek enz. 
blijft het evenwel verplicht om een mondmasker 
te dragen. We moeten immers voorzichtig blij-
ven.
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Terugblik
Hieronder uw mooiste zomerfoto, niet de mooiste in de zin van dat de kleuren en de 
samenstelling perfect zijn, maar een opname van een moment waarin u zich gelukkig 
voelde of van een bijzondere ervaring of van iets dat u echt aangegrepen heeft. 

Jaarlijkse foto met alle kleinkinderen (ingezonden door Rita Martens)

Breisach aan de Rijn (ingezonden door Jasmien van Belle)
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Terugblik

Wandeling in les Hautes Alpes
(ingezonden door Marijke Schaefer)

Cees van Leeuwen in Durbuy vóór de overstromingen
(ingezonden door echtgenote Marleen)

(ingezonden door Lidy De Brouwer)
Vakantie met de kleinderen in Luxemburg

(ingezonden door Francine Ongenae)
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Terugblik

Op reis door Italië 
(ingezonden door Aletta Rambaut

Fietsen langs de Schelde
(ingezonden door Bea Baetens)
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Terugblik

Stiene en Janne Wanders op bezoek
kleinkinderen van Anton en Gwenda Renting

(ingezonden door Anton Renting)

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 26 september 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

Tentoonstelling Jawina
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Terugblik

Concert Muziek verbindt 
29.08.2021 - Dream Team vertolkt Bach
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Vooruitblik

5 september 2021|Scheppingszondag

De jaarlijkse Scheppingszondag valt op zondag 
5 september!

Het is van groot belang, dat er in onze kerken 
aandacht is voor de zorg voor de Aarde, ons 
gemeenschappelijk huis. Gezien de snelle kli-
maatveranderingen en de noodzaak om ande-
re keuzes te maken, kunnen we niet zwijgen 
en niets doen! De hoogdringendheid van de si-
tuatie roept om onmiddellijke en gezamenlijke 
antwoorden op alle niveaus - lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal.

Als christenen en kerken moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.

Alle documenten vindt u terug op onze website:
https://nl.protestant.link/scheppingszondag-2021/

Werkgroep Kerk in de Samenleving - KidS

11 september 2021|Tienerdag

Op zaterdag 11 september vindt de tienerdag plaats aan de 
kust van Oostende. 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 protes-
tantse tieners te leren kennen en, voor wie al een beetje be-
kend is met ProJOP, oude vrienden weer terug te zien.

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.
Hopelijk tot binnenkort!

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

25 september 2021|Cursus gevangenispastoraat
In september start de cursus voor gevangenisaalmoezeniers.
Op deze manier willen we verder werken aan de professionalisering van deze 
aalmoezeniers: betaald of vrijwillig.

Er zijn drie belangrijke pijlers.
1. Pijler eredienst waarbij we aandacht schenken aan de liturgie en het  
 preken binnen de gevangeniscontext.
2. Pijler pastoraat waarbij er aandacht is voor de specifieke situatie van  
 de gedetineerde en praktische oefening zal worden gegeven rond 
 gespreksvaardigheid, waarbij er aandacht  zal zijn voor de 
 deontologie van de aalmoezenier, depressie en pastoraat, oriëntatie  
 op nazorg, collegialiteit en samenwerking, herstelrecht, ziektebeelden, drugs en alcohol.
3. Praktische opdrachten geven de theorie handen en voeten. 
De cursus is in eerste instantie bedoeld voor de reeds aangeworven aalmoezeniers. De opleiding 
staat ook open voor mensen die zich willen oriënteren of deze bediening iets voor hen is.
Eerste samenkomst: 25 september van 9:00 tot 13:30

Info: ds. Eefje van der Linden, vorming@vpkb.be

Vanaf 14 oktober 2021|Nieuwe Bijbelvertaling 2021
De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon. 
Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw. Dit is dé bijbel voor de 21ste eeuw. 
Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden 
bijbellezers. De NBV21 brengt je dicht bij de bron. Reserveer nu jouw exemplaar, zodat je in oktober 
als één van de eersten de NBV21 in huis hebt!

NBV21 standaardeditie
Dit is de standaardeditie, een stijlvolle editie met linnen rug. Geschikt voor dagelijks 
gebruik. De linnen rug zorgt ervoor dat deze editie natuurlijk oogt en dat de bijbel lang 
mooi blijft, juist als je hem vaak gebruikt. Want de Bijbel is een boek dat je leven lang 
mee zou mogen gaan.
Het bijzondere ontwerp van deze bijbel is meteen goed te zien. De titel is weergege-
ven in een warm koperfolie. Hierdoor krijgt het ontwerp een luxe en toegankelijke 
uitstraling. Op de voorkant van de Bijbel staan de eerste verzen van het bijbelboek Ge-
nesis en op de achterkant staan verzen uit Openbaring. Zo draagt de kaft niet alleen 
bladzijden, maar ook de inhoud van deze bijbel.
Ook het formaat (145 x 220 mm) valt meteen op: deze standaardeditie is groter dan je 
gewend bent van bijvoorbeeld de NBV uit 2004. Veel bijbellezers hebben dit als wens 
aan ons meegegeven. De bijbel is wel groter, maar daardoor ook minder dik. Hierdoor 
ligt hij goed in de hand.

Prijs: 38 euro
E-mailadres: info@bijbelgenootschap.nl
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Vooruitblik
16 oktober 2021|Huwelijk
Gent-Brabantdam

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
01 september: Astrid Van Der Haeghen
01 september: Matt hias Lehman
01 september: Sebasti aan Sercu
03 september: Serge Engelbosch
06 september: Julie Kazadi Malundu
06 september: Marijke Schaefer
06 september: Thea Van Zuuren- Schaap
07 september: Francine Ongenae
10 september: Caroline François
10 september: Jannele Van Heest
14 september: Gwenda Stevens
17 september: Gertruda Bos
20 september: Ivan De Wilde
23 september: Oona De Waele
30 september: Ingrid Van Kesteren

01 oktober: Frank De Hainaut
04 oktober: Frank Van de Walle
04 oktober: Mieke Felix
05 oktober: Michiel Van Bree

Iedereen welkom!
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Uw aandacht voor
Een puzzelstuk in een brede beweging
In het themanummer Vrouwen van Kerk en Leven d.d. 11.08.2021 reageert in de rubriek Te gast een 
deskundige gast op een vraag of stelling. De vraag luidde: moeten mannelijke en vrouwelijke sporters 
prijzengeld krijgen?  Aan het woord is voorzitter van de Koninklijke Belgische Roeibond, bestuurslid 
van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en lid van de taskforce Women & Sports 
(TWS) van dat BOIC, Gwenda Stevens.

Enkele weken geleden werd ik gecontacteerd door 
een paar studenten. Voor een taak moesten ze de 
stelling beargumenteren die ook hier voorligt, maar 
dan omgekeerd, en ze vroegen welke argumenten 
ik zag voor een hoger prijzengeld voor mannen. Ik 
groef diep, maar vond er geen. Voor mij is het zo 
vanzelfsprekend en doodeenvoudig dat er geen 
verschil moet zijn.
Dominique Monami, mijn collega in het bestuur van 
het BOIC en bij de TWS, wist op mijn vraag wel twee 
sporten te bedenken waarin een verschil mogelijk 
te verantwoorden is. Bij het tennis moeten mannen 
langer spelen dan vrouwen, 5 sets i.p.v. van 3, en 
in de meerkamp beoefenen mannen 10 sporten en 
vrouwen slechts 7. Maar zelfs in die gevallen ben ik 
er zeker van dat beide geslachten evenveel moeite 
moeten doen om een goede prestatie neer te zet-
ten en even hard trainen. Waarom zou je ze dan 
anders belonen?
Soms hoor je het argument dat mannencompeti-
ties nu eenmaal meer media-aandacht krijgen en 
bijgevolg meer belangstelling wekken bij sponsors. 
Ook dat vind ik quatsch. Een wedstrijdorganisatie 
kan volgens mij perfect een manier vinden om het 
beschikbare geld eerlijk te verdelen tussen alle win-
naars, mannen en vrouwen.
Uiteraard, vroeger was het vanzelfsprekend dat 
mannen meer prijzengeld kregen dan vrouwen. In 
brede maatschappelijke zin was het toen normaler 
dat mannen beter werden verloond voor hun werk 
of prestaties. In het roeien, waar weinig te ver-
dienen valt, kregen jongens in mijn actieve jaren, 
zowat 35 jaar geleden, doorgaans grotere bekers 
dan meisjes. Ik herinner me een incident waarbij 
ik een wedstrijd had gewonnen en een jongen een 
andere. Er stonden twee bekers klaar en toen de 
grootste voor mij bleek, was iedereen verrast en ik 
extra tevreden. 
Vandaag is het denken over mannen en vrouwen in 
de sport echter volop in beweging. Sommige sport-
takken zoals het golf trokken het prijzengeld recen-
telijk gelijk en het vrouwenwielrennen zowel als het 
vrouwenvoetbal krijgen veel meer media-aandacht 

dan voorheen. Zelf werd ik in 2013 de allereerste 
vrouwelijke voorzitter van de roeibond. Sommi-
ge discussies gaan voor mij weliswaar wat te ver. 
Zo kreeg ik al de vraag of vrouwen niet standaard 
getraind zouden moeten worden door vrouwelijke 
coaches. Die zouden dan bijvoorbeeld beter begrij-
pen dat en hoe de menstruele cyclus de sportieve 
prestaties beïnvloedt. Ik kan me echter niet voor-
stellen dat mijn roeicarrière anders was verlopen 
met vrouwen als coach.
De TWS richtten we in 2018 op om de drem-
pels die vrouwen ervaren om professioneel at-
leet, coach, kamprechter of bestuurslid te wor-
den in een sportfederatie te analyseren en weg 
te werken. Dat ligt in de lijn van recente aanbe-
velingen van het Internationaal Olympisch Co-
mité, dat landen vroeg om evenveel mannelij-
ke als vrouwelijke atleten naar de Olympische  
Spelen in Tokio te zenden. Daarnaast zou ook een 
beter evenwicht in raden van bestuur de sportfede-
raties ten goede komen. Enkele studenten deden 
daar recentelijke onderzoek naar en in Vlaande-
ren bleken slechts 2 à 3 federaties een vrouwelijke 
voorzitter te hebben.
Over het gelijke prijzengeld hebben we het in de 
taskforce nog niet vaak gehad. We gaan er echt wel 
vanuit dat alle sporttakken in de nabije toekomst 
zelf de stap naar gelijkschakeling zullen doen. Ik 
meen echter wel dat dat prijzengeld verbonden is 
met andere elementen in de beweging naar ge-
lijkwaardigheid in de sport. Er zijn weliswaar wei-
nig sporters die moeten leven van dat prijzengeld, 
want ze krijgen steun van Team Belgium en van 
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en 
ze zoeken zelfs sponsors. Maar als je als vrouwe-
lijke sporter het gevoel krijgt dat je minder wordt 
gewaardeerd dan een mannenlijke collega of dat 
de zaken niet eerlijk verlopen, dan is dat absoluut 
geen motivatie om je langdurig te verbinden aan 
die sport en je eventueel ook na je eigen actieve 
carrière in te zetten. In die zin is het prijzengeld een 
betekenisvol puzzelstuk in een bredere verande-
ringsbeweging.
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Uw aandacht voor

Gebed: Het nieuwe normaal 
(dienst pers en communicatie bisdom Roermond)

De lockdown is voorbij, zeggen ze.
We kunnen langzaam terug naar het oude normaal, zeggen ze.

Maar vragen “ze” zich ook af of we dat wel willen?
Zo ideaal was dat oude ook niet.
Wat als we nu eens allemaal zouden veranderen?
Als we nu eens tegen iedereen zouden zeggen 
dat we ruime afstand houden van negatieve zaken?
Dat we onze monden niet achter maskers verbergen 
maar ze gebruiken om positieve dingen te zeggen?
Dat we onze handen niet alleen desinfecteren
maar ze ook uit de mouwen steken om anderen te helpen?
Wat als we nu eens met zijn allen 
het positiviteitsvirus zouden verspreiden?
Dat we vaker quarantainemomentjes in ons leven inbouwen
om in stilte te bidden?.....

Een gebed, dat pastoor Derde uitsprak tijdens de eredienst op het Geuzenfeest
(ingezonden door Martine De Jonge)

Districtsnieuws
Zoals gemeld in de vorige Kerkbrief, start het districtsbe-
stuur het nieuwe werkjaar met een verjongde bestuurs-
ploeg. Iedereen daarin is klaar en enthousiast om aan de 
slag te gaan.
Op zaterdag 30 oktober plannen de beide Vlaamse dis-
trictsvergaderingen een gemeenschappelijke vergadering 
in Leuven over Eigentijds Kerk Zijn, een onderwerp dat tij-
dens de synodevergadering op 13 en 20 november uitge-
breid aan bod komt. Meteen kunnen beide districten ook 
nader met elkaar kennismaken na de recente wissels bei-
derzijds.

Op zondag 12 september is de bevestiging gepland van ds. Rob Koreneef in Ronse, die de overstap 
maakte vanuit Balen in het andere district. Roeselare is momenteel nog  vacant. Voor het museum 
in Horebeke werd Josefien Blommaert bij de overheid voorgedragen als curator onder het statuut 
van hulppredikant. Zij zal op heel korte termijn starten met het moderniseren en uitbreiden van het 
museum, dat zo nog aantrekkelijker moet worden voor bezoekers, individueel, in groep of in school-
verband.

Over de stadspredikant in Gent waarvan sprake in de vorige kerkbrief, verneemt u bij gelegenheid 
meer van de leden die vanuit onze kerk in de begeleidende werkgroep zetelen.

Rudy Liagre, districtssecretaris
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Uw aandacht voor

Als u de Kerkbrief leest, is het schooljaar al weer gestart en kijken we uit naar begin oktober met de 
traditionele fancy fair (9 oktober met lekker eten van onze Philippe)! Iedereen en vooral de kinderen 
hebben dit feest vorig jaar erg gemist. Dit jaar doen we er nog een schep bovenop. Aan de vooravond 
van de fancy fair, op vrijdagavond 8 oktober, organiseren we een reünie voor alle oud-leerlingen met 
een aantal verrassingen. Natuurlijk hopen we velen terug te zien en zo het contact met onze school 
terug aan te halen. 
Voor info en inschrijving kan u bij mij terecht. Van harte welkom!

Aletta Rambaut

Gaspard de Coligny school

Uitnodiging

Beste oud-leerling van onze school,

Wij hopen dat alles goed gaat met je en je geliefden in deze toch nog altijd bizarre tijden.
Het is al geleden van 1999 dat we nog eens een samenkomst van de oud-leerlingen hebben 
georganiseerd. We zijn nu meer dan 20 jaar verder en ja, we krijgen  meer en meer vragen om 
terug met de medeleerlingen van toen eens terug samen te komen.
De directie en het schoolbestuur gaan hier graag op in en we nodigen jullie uit op vrijdag 8 
oktober 2021 vanaf 19.00u in onze vertrouwde school die nog steeds op dezelfde plaats staat en 
waar jullie nog blindelings de weg naar vinden.
We hopen op een massale opkomst en veel geroezemoes in de grote zaal met  “oei, dat is lang 
geleden”, “je bent nog niets veranderd, haha”, “wat doe je zoal in het leven?”, “heb je kinderen 
en kleinkinderen?”, “heb je die nog gezien?”, “…”.
Voor de geïnteresseerden organiseren we nog eens het eindexamen van het zesde leerjaar.
Test je kennis van weleer. Als je slaagt, krijg je een nieuw diploma en een kus van de directeur, als 
het dan al mag.
We zijn erin geslaagd heel veel oud-leerlingen terug te vinden en het zoeken blijft nog doorgaan.
Hopelijk kan je komen en misschien kun je nog andere leerlingen uit je klas contacteren om weer 
eens gezellig samen te komen tussen de oude schoolbanken.
Om organisatorische redenen vragen we zeker in te schrijven bij Aletta Rambaut
(aletta.rambaut@telenet.be).
Voor zij die de dag zelf niet aanwezig kunnen zijn, is er de dag nadien op zaterdag 9 oktober onze 
traditionele Fancy Fair. Ook dan, van harte welkom.

        Aletta Rambaut                                                                                                        Erwin Willems
    Voorzitter Schoolbestuur                                                                                     Directeur
     Katrien Vereecke
     Voorzitter Beschermcomité



16 | 

Uw aandacht voor
Volgens schattingen leven er in België 150.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn 
arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, 
maar verlaten België niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. 
Wie ongedocumenteerd in België leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst 
om opgepakt en uitgezet te worden. Laten wij voor hen bidden.

Goede God,

Als inwoners van een welvarend en georganiseerd land bekennen wij, dat we vaak zo weinig weten 
van mensen die hier verblijven zonder dat ze geldige papieren hebben.

Soms horen we van migranten die proberen wat te verdienen in het grijze circuit en makkelijk slacht-
offer worden van misbruik.

Soms lezen we over vluchtelingen, die door oorlog, klimaatverandering, gebrek aan perspectief en 
onderdrukkende regimes hier zijn gekomen, uitgeprocedeerd zijn geraakt, en niet terug kunnen of 
durven naar hun land van herkomst.

We weten zo weinig van het ingewikkelde Europese asielsysteem, waardoor mensen gaan rondzwer-
ven binnen Europa en asiel vragen in landen die hen niet willen hebben.

We kunnen ons moeilijk voorstellen wat ze meegemaakt hebben tijdens hun gevaarlijke reis of ons 
inleven in hun angst om opgepakt te worden, hun dromen en hoop.

God, u die alle mensen hebt geschapen naar Uw beeld en die het welzijn van alle mensen op het oog 
heeft, wij bidden u voor mensen zonder verblijfspapieren.

Nog maar kort geleden lazen we in de kranten over de hongerstaking van wanhopige mensen zonder 
verblijfspapieren die bijna fataal afliep.

Dat ze mensen mogen ontmoeten die hun situatie begrijpen en met hen zoeken naar perspectief.

Dat ze kracht mogen krijgen om de keuzes te maken die nodig zijn.

We bidden ook voor het werk van organisaties die hen bijstaan.

We danken u voor het werk dat vanuit de kerken maar ook daarbuiten wordt verricht.

Dat er bed-bad-brood-en-begeleiding wordt geboden, een warme hap, hulp bij het lezen van de post 
of gewoon een plek om even op adem te komen.

Voor onze overheid bidden we, dat ze de regels barmhartig uitvoeren zodat deze mensen zicht krij-
gen op een menswaardige toekomst hier of elders.

Voor onszelf bidden we, dat we ons openstellen voor de verhalen van mensen zonder papieren, en 
hen durven zien als mensen zoals wij. 

Amen
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Uw aandacht voor

Racisme
De VPKB is ervan overtuigd dat alle mensen zijn gescha-
pen naar Gods beeld.

Daarom is racisme, zowel op persoonlijk als institutioneel 
vlak niets minder dan zonde en een belediging van God 
onze Schepper. Racisme staat haaks op onze geloofsover-
tuiging en gaat lijnrecht in tegen het centrale liefdes-
gebod: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw 
kracht… [en] heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen ge-
boden belangrijker dan deze.” (Marcus 12: 30-31).

Om verder na te denken over de relatie tussen geloof en 
racisme, kunt u de volgende bronnen kunnen raadplegen:

- VPKB verklaring tegen racisme
- Black lives matter
- www.oikoumene.org – What we do? racism, discrimination and xenophobia
- Statement from the WCC conference on Racism Today
- Bijbelstudies
- Zwijgen is geen optie
- Migratie, Samen leven en Geloven: DOORDENKERtje
- Kerkdienst racisme – Boechout

Alles staat op onze VPKB-website:
https://nl.protestant.link/4-racisme/
https://nl.protestant.link/kanselboodschap-zondag-21-maart-2021-ter-gelegenheid-van-de-interna-
tionale-dagtegen-racisme-en-discriminatie/

Overlijdens
De Synodale Raad vernam het trieste nieuws dat ds. Frans Blokland op 30 juni jl. is overleden te 
Oostende. Ds. Frans Blokland bediende achtereenvolgens de gemeenten te Aalst (1977-1985) en  
Oostende (1985-2015). Daarnaast stond hij in het godsdienstonderwijs. 

Op 16 augustus jl. overleed prof. dr. Johannes (Hans) Pasveer. Hij werd geboren op 3 maart 1931.
Hij was gemeentepredikant (Protestantse Kerk in Nederland) en van 1989 tot 1996 hoogleraar 
Praktische Theologie aan onze Brusselse Faculteit.

Dankbaar voor hun leven betuigt de Synodale Raad zijn innige deelneming aan de familie en 
wenst hen de nabijheid van onze Heer toe.
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Voor de kids
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Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdamgemeente

Stonden we in het vorige nummer van de Kerk-
brief nog aan het begin van een veelbelovende 
lange zomerperiode dan kunnen we er nu op te-
rugkijken.

Zowel in de grote wereld als in onze Brabantdam-
gemeente is er de laatste maanden van alles ge-
beurd maar in deze bijdrage zullen we ons beper-
ken tot onze eigen kleine maar hechte groep, het 
artikel zou veel te lang worden, vrees ik. 

Nu het weer kon, trokken heel wat van ons er op 
uit in binnen- en buitenland met op de eerste 
plaats familiebezoek, maar ook om weg te trek-
ken naar andere streken en weer iets anders te 
beleven na die lange maanden waarin dat niet 
mogelijk was, soms ver weg maar meestal naar 
de buurlanden. 

Voor Martine en Nico van Belle was dit het start-
sein om o.a. naar het Zwarte Woud te trekken, 
naar hun dochter, er valt ook nog zoveel te be-
spreken en te regelen voor hun bruiloft in okto-
ber.

Louise Hanappe kreeg haar doch-
ter Els dan weer te logeren, die zo 
even kon ontsnappen aan die hete 
kookpot die Athene deze zomer 
was, zij zal de regenbuitjes en koe-
le dagen als balsem aangevoeld 
hebben, denk ik zo.

Ook Hans en ik trokken erop uit 
toen wij groen licht kregen van de 
artsen en zitten weer op ons stekje 
in de Franse Alpen, een blij weer-
zien na een klein jaar.

Verjaardagen konden weer in rui-
mere kring gevierd worden en 
Wim en Etty Bruyneel genoten er-
van om Wims verjaardag te vieren 
met alle zussen en broer en aan-
hang, verder was het daar deze zo-
mer druk in huis met de kleinkin-

deren die kwamen logeren.

Het was goed elkaar terug te kunnen ontmoeten 
en ook voor de rusthuisbewoners werd het regi-
me een stuk ruimer. 
Zo konden Thea Van Zuuren-Schaap, Andrea 
Bruynooghe-Bral, Huguette Spatz en Agnes Lo-
rein-Van Den Broeck naast hun beperkte familie-
contacten nu ook weer anderen ontmoeten op 
hun kamer of in het cafetaria. 

Tegenslag was er voor Dickje Parlevliet toen zij 
op een mooie dag een veldboeket wilde plukken 
vlak bij haar huis en ongelukkig viel en haar heup 
brak. Een oplettende voorbijganger vond haar 
vlug en zo werd zij in het UZ geopereerd en nu 
verblijft Dickje voor revalidatie in kortverblijf in 
WZC Den Anker te Serskamp, waar zij zich al thuis 
begint te voelen. Kaartjes zijn zeker welkom en 
het adres is: Anker 15, 9260 Serskamp. De toe-
komst zal leren of en wanneer zij weer naar haar 
huis in Munte zal kunnen terugkeren. Houd goe-
de moed en sterkte met je revalidatie.
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Pastoraat

Voor een dilemma staat ook Janny Geluk nu zij 
steeds meer last van haar heup krijgt en een 
operatie zich opdringt. Een moeilijke keuze voor 
haar, de revalidatie voelt zij als een inperking van 
haar onafhankelijkheid en daarom wensen wij je 
veel wijsheid bij het nemen van je beslissing. 

Met Anna Van de Vennet gaat het gelukkig veel 
beter. Na haar lang ziekenhuisverblijf voelt zij 
zich weer goed in haar huis en kijkt uit naar een 
rollator zodat zij wat mobieler wordt. Zij droomt 
er zelfs van om weer naar de kerk te komen en 
al die bekenden terug te zien, te zingen en te 
bidden met elkaar. Gewoon doen, zou ik zeggen 
want wij missen je ook in ons midden.

Cees van Leeuwen en zijn vrouw Marleen heb-
ben hun handen vol met het vele werk op de 
Buckwalhoeve, niet alleen alle dieren, maar ook 
de ponykampen met al die jonge kinderen geven 
veel werk en organisatie. De kinderen komen er 
toch zo graag hebben er de tijd van hun leven. 
Dat geluk in hun oogjes te zien, zal jullie vast veel 
voldoening geven.

Van John De Backer kreeg ik een enthousiast be-
richt dat na een moeilijke tijd het tij is gekeerd. 
De problemen met zijn benen en handen zijn 
onder controle. Hij kan weer flinke wandelingen 
maken op zijn gemakje en met een stok en wat 
vooral fijn is, hij kan weer viool spelen thuis en in 
de orkesten, die sinds kort ook weer hun repeti-
ties hervat hebben en dat, zei John, is de zon in 
mijn bestaan. Zijn kinderen heeft hij dicht bij zich 
maar zijn vrouw Elly mist hij nog vreselijk. Wie 
weet kun je ons toch nog eens verrassen met je 
vioolspel, dus blijf vooral spelen.

Jan en Els Lammens en familie bieden wij onze 
oprechte deelneming aan bij het verdrietige en 
zo onverwachte heengaan van hun zoon Benja-
min. Jullie wonen niet meer in Gent en er zijn 
niet veel meer bij ons in de gemeente die jullie 
zullen kennen, maar toch zijn wij diep geroerd 
door dit droeve bericht en wensen u allen veel 
sterkte toe in  deze voor jullie zo donkere tijd van 
verdriet en afscheidnemen.

Pascal en Ingrid D’hont hebben zorgen nu Ingrid 
in behandeling is en eind van de maand zal horen 
welke behandeling haar wacht. Wij leven met jul-
lie mee, houd goede moed.

Dat is iets dat Evie Jacques ook kan gebruiken nu 
haar chemobehandelingen gestart zijn en hard 
binnenkomen. Wel heeft zij veel vertrouwen op 
een goede afloop en is dankbaar voor ons mede-
leven en gebed. Wij wensen je sterkte geduld en 
kracht toe om vol te houden.

De jeugd staat weer klaar in de startblokken, 
sommigen wat aarzelend met herexamens, waar-
voor wij jullie sterkte en succes wensen, anderen 
met de boekentas in de hand. Eindelijk weer ge-
woon naar school of hoger onderwijs. Moge het 
zo blijven en moge het jullie goed gaan.

Wij kunnen niet iedereen noemen en niet ieder-
een vindt het prettig om genoemd te worden, 
maar wij dragen hen wel op aan onze Heer, die 
er altijd voor ons is ook al zijn wij er misschien 
niet altijd voor Hem, maar Hij blijft ons nabij en 
geeft ons de kracht die nodig is in ons lijden, in 
onze eenzaamheid, maar ook in de momenten 
van vreugde en verbondenheid met God en met 
elkaar. Laten wij in dat vertrouwen verder gaan. 
Die gedachte heb ik proberen te vatten in de foto 
bij dit artikel. 

Marijke Schaefer
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Ter overdenking

Ds. Tihamér Buzogány

Tekort of overschot?
“Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden ge-
vuld, en ook wat er over was van de vissen”. (Marcus 6, 43) 

De vakantie is voor de 
meesten van ons al ver-
leden tijd en hoewel de 
volgende zomer nog ver 
weg is, maken wij stie-
kem al plannen voor een 
volgende uitstap naar 
een rustige plaats. Ook 

de leerlingen van Jezus gingen nu en dan naar 
een stille plek om wat uit te rusten omdat ook in 
die tijd al bekend was wat in onze tijden nog niet 
vergeten is: na gedane arbeid is het goed om te 
rusten.

In het evangelie van Marcus lezen wij dat Jezus 
en de leerlingen met de boot naar een stille plek 
gingen om uit te rusten, maar opeens stromen 
van overal mensen naar die plek. Hen negeren 
was geen optie en de evangelist vertelt ons dat 
Jezus medelijden kreeg met hen, want hij dacht: 
het lijken wel schapen zonder herder. 
De Meester neemt tijd en ging met hen in ge-
sprek. Geen kwartiertje maar uren lang en ook 
de discipelen blijven erbij. Uitrusten zal voor een 
andere keer zijn. 

Hoe is het met ons broeders en zusters? Op 5 
september vieren wij de startzondag en stelt zich 
de vraag: hoelang zijn we (nog) beschikbaar voor 
elkaar en voor God? Zijn we nog bereid om Hem 
nog een paar jaartjes te dienen of hebben we het 
gevoel dat het al te veel wordt? De corona heeft 
al veel van ons gevraagd, hebben wij nog reser-
ves over? 

De discipelen krijgen een onverwachte opdracht 
van Jezus. Ervoor zorgen dat de menigte eten 
krijgt. Ze kennen de mensen niet eens maar toch 
moeten ze voor hen zorgen. Onbekenden die 
elkaar helpen, hebben wij in de voorbije weken 
ook gezien. Duizenden mensen die niets liever 
doen dan weggaan uit Afghanistan worden door 
mensen die ze nooit gezien hebben, geholpen. 

Tot wanneer twee zelfmoordterroristen een punt 
achter de reddingsacties in Kaboel zetten. 

De discipelen zien hun Meester graag en Zijn 
bevelen volgen ze meestal wel op, maar dit keer 
twijfelen ze. De geringe etensvoorraad die ze bij 
zich hebben, is voor 5.000 mensen niet genoeg. 
Voor de evacuatie in Afghanistan was de tijd ook 
niet genoeg. De meer dan 100.000 mensen die 
de reddingsvluchten konden halen, prijzen hun 
God in veiligheid, maar wat gebeurt er met de 
anderen die in Kaboel of elders in Afghanistan 
gebleven zijn? Wie ontfermt zich over hen, wie 
beschermt de vrouwen, wie geeft eten aan de 
huilende kinderen?  

Toen de broden en vissen bij Jezus werden ge-
bracht, gebeurde het wonder. Jezus brak het 
brood in stukken en verdeelde de vis. Hij wil dat 
iedereen krijgt, iedereen die dat nodig heeft. Hij 
blijft breken en de leerlingen blijven maar delen, 
ook de mensen die elkaar misschien helemaal 
niet kennen, delen met elkaar, niet alleen brood 
en vis maar ook hun liefde. 
Al die duizenden mensen eten daar en ze heb-
ben allen genoeg. Meer dan genoeg. Het tekort 
verandert zelfs in een overschot: twaalf manden 
met resten. 

De oproep van Jezus klinkt ook vandaag: geven 
jullie maar aan de mensen alles wat ze nodig 
hebben: brood, water, maar ook liefde.
Een goed woord en een open oor, een vriendelij-
ke glimlach op de juiste tijd, dat is waar mensen 
naar hongeren. 
Schrijf niemand af! Jezus doet ook dezer dagen 
een duidelijke oproep om Hem te volgen en in 
zijn beloften te durven blijven geloven. Hem als 
goede herder te aanvaarden om niet te verdwa-
len in de onbekende wegen en paden die voor 
ons kronkelen.  
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Activiteitenkalender
  Zondag  05 september Startzondag (tuin Francine Ongenae)
     Scheppingszondag
Zaterdag 11 september  Tienerdag Oostende
Zondag 12 september   Jeugdzondag
    15:00  Inzegening van Heleen Ransijn in Vilvoorde
    15:00  Bevestiging van Rob Koreneef in Ronse
Zaterdag 25 september  09:00 Cursus gevangenispastoraat
    09:30  Districtsvergadering OWVL
Zondag 03 oktober   Zondag van gerechtigheid en vrede

  03-09 oktober   Integratiestageweek
Zaterdag 16 oktober 15:00 Huwelijk Jasmien van Belle en Matthias Hermann

  Zaterdag 30 oktober  10:00  Gezamenlijke districtsvergadering ABL & OWVL 
     over Eigentijds Kerk zijn

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...

04 juli  Anne Marie Kop voor haar 90ste verjaardag
11 juli  Martine De Jonge voor haar verjaardag en als dank voor haar inzet voor de kerk
18 juli  Evie Jacques ter bemoediging
01 augustus Anna Van der Vennet ter bemoediging
29 augustus Lidy de Brouwer en Yvan Lauwers
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Dienstenrooster

Zondag, 5 september                                                                                                                Startzondag
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Julie en William Vanderbauwhede 
 
Zondag, 12 september                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Rita Martens / Serge Engelbosch 
 
Zondag, 19 september                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Protestantse Solidariteit
Organist(e) 
Koffiedienst   Aletta Rambaut + Jasper Adams
 
Zondag, 26 september                                                                                                                                      
Voorganger   Daniël Van Steenkiste 
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Janny Geluk / Micheline Morel

Zondag, 3 oktober                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Herwig en Bea Smetryns
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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.

 September
zondag  05 september Johannes 7:1-13  PR-strategie
maandag 06 september Johannes 7:14-24 Wijsheid van boven
dinsdag  07 september Johannes 7:25-36 Tijd en plaats
woensdag 08 september Johannes 7:37-52 Wie is Jezus?
donderdag 09 september Galaten 4:12-31  Volg het goede voorbeeld
vrijdag  10 september Galaten 5:1-12  Scherpte
zaterdag 11 september Galaten 5:13-26  Vruchtbaarheid
zondag  12 september Galaten 6:1-18  Draagtijd
maandag 13 september Psalm 92  Geniet van de rustdag
dinsdag  14 september Spreuken 11:1-16 Eerlijk duurt het langst
woensdag 15 september Spreuken 11:17-31 Positief of negatief
donderdag 16 september Spreuken 12:1-12 Omgaan met kritiek
vrijdag  17 september Spreuken 12:13-28 Verstandig of dwaas
zaterdag 18 september Marcus 9:14-29  Geloofskracht
zondag  19 september Marcus 9:30-41  Belangrijkheid
maandag 20 september Marcus 9:42-50  Amputatie
dinsdag  21 september Psalm 102:1-12  Noodkreet
woensdag 22 september Psalm 102:13-29  Vertrouwen
donderdag 23 september Spreuken 13:1-9  Leeflessen
vrijdag  24 september Spreuken 13:10-25 Keuzemogelijkheden?
zaterdag 25 september Psalm 62  Rustgevend
zondag  26 september Efeziërs 4:1-16  Een geschenk uit de hemel
maandag 27 september Efeziërs 4:17-24  Nieuwe wegen inslaan
dinsdag  28 september Efeziërs 4:25–5:2 Maak Gods heilige Geest blij
woensdag 29 september Efeziërs 5:3-20  'Er moet licht komen!'
donderdag 30 september Spreuken 14:1-14 Wat is wijsheid?

  Oktober
vrijdag  01 oktober Spreuken 14:15-24 Goed en kwaad
zaterdag 02 oktober Spreuken 14:25-35 Positief en negatief
zondag  03 oktober Johannes 8:1-11  Zandschrift


