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Van de kerkenraad
Inhoud

Nu het startsein van het nieuwe liturgische jaar
in september werd gegeven, proberen we opnieuw onze gebruikelijke activiteiten te plannen.
De overheid legt geen beperkingen meer op qua
aantal aanwezigen voor burgerlijke huwelijken,
uitvaarten en erediensten. Tot nader order blijft
de mondmaskerplicht wel nog van toepassing.
Eén van deze activiteiten is Bijbel-aan-huis. Het
was de bedoeling om in oktober in samenwerking met dokter in Klinische Psychologie David
Schrans het thema Dromen te behandelen, maar
door omstandigheden moet dit uitgesteld worden tot november (waarschijnlijk 18 november).
Mocht er nog een Bijbel-aan-huis plaatsvinden
in oktober, dan verneemt u dit ongetwijfeld via
e-mail of in de kerk.
Om ons gemeentereglement aan te passen aan
de realiteit vandaag, zijn de kerkenraad en bestuursraad tot een nieuwe opzet gekomen, die
wij u graag willen voorleggen tijdens een buitengewone gemeentevergadering op 21 november na de kerkdienst. Het is de bedoeling dat de
stemgerechtigde leden begin oktober schriftelijk
nieuws hierover ontvangen.
Bea Baetens
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Terugblik
5 september 2021|Startzondag
Met enkele vrijwilligers bouwden we op vrijdag 3 september de tenten op in de prachtige tuin van
Francine Ongenae waarvoor een dank je wel.
Zondag 5 september gingen we na de dienst naar St. Amandsberg.
Onze dominee Tihamér Buzogٔány stond al aan het nieuwe BBQ-stel.
Iedereen zag er prima uit… met of zonder masker genoten we.
Het thema voor dit jaar is VVV. Iedereen mocht iets indienen om de letters in woorden uit te drukken.
Zie hieronder.
Rita Martens
Motto van de startzondag?
Er kwamen heel wat inzendingen binnen. Er zijn ook heel wat woorden beginnend met een V die in
aanmerking komen natuurlijk : vrede, verbondenheid, verbroedering, vrijheid...
Jullie zijn heel creatief geweest, maar een volledig juist antwoord was er jammer genoeg niet bij. Wel
werd het kernwoord van het Motto Vertrouwen door twee deelnemers geraden en de jury heeft
beslist dat dit zeker een prijsje waard is.
Dus Jacqueline Vanderhaegen en Louise ‘t Hooft, ik kom jullie binnenkort iets lekkers uit de Hautes
Alpes brengen. Het Motto voor de startzondag van dit jaar was voor alle duidelijkheid:
“Vol Vertrouwen Vooruit".
Marijke Schaefer
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Terugblik

Gebed, uitgesproken tijdens de Startzondag
Heer,
Als ik eerlijk ben,
mijn leven lijkt zo vaak op een doolhof.
Ik zoek mijn weg, maar steeds weer kom ik op dezelfde paden
en heb ik het gevoel, terug bij af te zijn.
Aan U de toekomst ?
Ik geloof het wel, maar bespeur er zo weinig van.
Niet alleen in mijn eigen hart en leven,
maar ook als ik de krant lees en het journaal zie.
Vol hartstocht bid ik: "Laat komen, Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag..."
Maar hoe lang bidden mensen dit al?
Soms bekruipt mij het gevoel: heeft het wel zin om dit te blijven bidden?
Is het leven niet een eeuwige wederkeer van groeien, bloeien en verzinken?
Van "er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog"?
Gloort Uw toekomst wel of is morgen niet anders dan vandaag?
Vanuit mijn twijfel roep ik tot U:
laat Uw woord een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad zijn
zodat Uw weg zichtbaar blijft
ook al loopt die door de zee
en kom ik steeds weer langs start.
Houd mij gaande,
ga mij voor, Uw toekomst tegemoet.
Amen
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Terugblik
11 september 2021|Dag van de bezoeker
de Nieuwewandeling

Interlevensbeschouwelijk initiatief
Dag van de bezoeker 11/9, aan de uitgang van de gevangenis Gent...
De gevangenisbezoekers werden na afloop van hun bezoek bij het buitenkomen van de gevangenis
bedacht met een kleine attentie. Er was een goede sfeer, zowel onder de heel diverse vrijwilligers als
tijdens de contacten met de gevangenisbezoekers.
De gevangenisbezoekers waren aangenaam verrast door dit initiatief. Zij die konden, bleven voor een
gezellige, ontspannende babbel in de vroegere directeurstuin, waren heel blij en voelden dit initiatief
aan als een hart onder de riem.
Francis Van De Walle
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Terugblik
12 september 2021|Bevestiging nieuwe predikant in Ronse

Het was feest in Ronse op 12 september 2021. De bevestigingsdienst van de nieuwe predikant
mocht in een overvolle kerk doorgaan.
De eredienst werd geleid door
consulent ds. Christian Bultinck
en door de nieuwe voorganger
ds. Rob Koreneef die zich in zijn
preek afvroeg wat de zin van het
leven is. Het beeld van een kind in
de woestijn dat niemand wil hebben, werd in de preek gebruikt en was niet alleen in de tijd van de Bijbel maar is ook tegenwoordig
een trieste realiteit.
De nieuwe herder werd aan het eind van de dienst niet alleen door de vertegenwoordiger van de
Synodale Raad en het Districtsvoorzitter van Oost- en West-Vlaanderen begroet maar ook de plaatselijke burgervader kreeg het woord, evenals de zus van de predikant.
Petje af voor de Protestanten in Ronse, die voor een echte feestdag zorgden op 12 september waar
ook de zon van de partij was, een niet onbelangrijke factor voor een buitenreceptie waar onze broeders en zusters van Ronse voor geopteerd hebben.
Mede namens onze kerkgemeenschap wens ik aan mijn nieuwe collega ook via deze weg, vruchtbare
jaren in de Vlaamse Ardennen toe.
Ds. Tihamér Buzogány

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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Terugblik
12 september 2021|Inzegening nieuwe predikant in Vilvoorde

Na een lange vacaturetijd was de kerkgemeenschap van de William Tyndale Silo (WTS) kerk te
Vilvoorde verheugd dat zij op zondagnamiddag
12 september ds. Heleen Ransijn kon inzegenen
en vervolgens bevestigen als nieuwe predikant.
Francis Van De Walle heeft deze inzegenings- en
bevestigingsviering bijgewoond. Hij vond het een
heel mooie dienst. Ondanks het prachtige, zonnige zondagnamiddag zat de kerk goed vol.
Voor haar prediking had ds. Heleen Ransijn als
Schriftlezingen gekozen: 1 Koningen 19: 1-18
(Elia op de Horeb), en Lucas 1: 39-56 (Maria en
Elisabet met de lofzang van Maria).
Zij is afkomstig uit Nederland (Rotterdam) en is
gelovig katholiek opgegroeid met een bijzondere belangstelling voor oecumene. Op haar 29ste
besloot ze om theologie te gaan studeren aan de
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
En in 2012 heeft ze bijkomend nog een doctoraat in de theologie behaald aan de katholieke
universiteit Tilburg.
Ze koos voor een loopbaan in het onderwijs.
Daarnaast ging ze zich ook inzetten voor sociaal
werk en bovenplaatselijke taken in de katholieke
kerk Nederland.
Geleidelijk aan was ds. Heleen Ransijn zich echter minder goed gaan voelen in de Rooms-Katholieke structuren in Nederland.
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Toen ze was verhuisd naar Utrecht en daar
op zoek ging naar een kerkgemeente waar ze
zich echt thuis kon voelen, kwam ze zo terecht in een protestantse kerk, de Johannes
Centrum gemeente in Utrecht, een oecumenisch ingestelde PKN gemeente.
Ze heeft toen aansluiting bij de PKN gezocht,
en is in Amsterdam nog eens 4 jaar bijkomend theologie gaan studeren, deze keer
met een protestantse inslag. Zo kon ze een
dubbele ommezwaai maken: niet enkel van
katholiek naar protestant, maar ook van onderwijs naar het predikantschap.
Op haar zoektocht naar een passende gemeente, nam ze op een dag deel aan een
zogenaamde speeddate die het bureau van
de PKN in Utrecht had georganiseerd, met
enerzijds een aantal kandidaat-predikanten en
anderzijds een aantal vacante gemeenten. Als
consulent voor Vilvoorde had ook ds. Stefan
Gradl zich ingeschreven. En waarempel, toen ze
elkaar daar ontmoetten klikte het meteen. Wat
een opluchting na zo’n lange vacaturetijd !
Maar ook voor ds. Heleen Ransijn was dit klikken
een opluchting, want Vilvoorde wordt haar eerste gemeente.
Ik begreep dat ds. Heleen Ransijn vooral een
bruggenbouwer wil zijn, niet alleen in de haar
toevertrouwde kerkgemeenschap, maar in ruimer verband ook tussen verschillende stromingen onder de christenen, opdat zij samen één
zouden zijn (zoals Jezus bad in zijn hogepriesterlijk gebed, Joh. 17: 21).
Ds. Stefan Gradl dankte ds. Willy Willems heel
hartelijk. Want tijdens de lange vacaturetijd
heeft hij als emeritus-predikant de werklast voor
de consulent ds. Stefan Gradl op allerlei gebieden aanzienlijk verlicht. Stefan Gradl deed dat op
een heel bijzondere manier: met een videoboodschap vanuit Hongkong. Neen, hij was daarvoor
niet speciaal naar Hongkong gereisd, want nu
woont hij in Hongkong.

Terugblik
13 september 2021|Examen Arina Tsytlianok
Arina Tsytlianok slaagde op 13 september
in het Master 2 Examen voor Traverso met
een uiterst mooi resultaat.
Enkele leden van onze gemeente waren
aanwezig om haar moreel te ondersteunen.
Van harte gefeliciteerd, Arina, namens de
hele Brabantdamgemeente!

Carpe Diem
Pluk de dag.
Reken zo weinig mogelijk op morgen.
Geniet zoveel mogelijk vandaag,
alsof het je laatste dag is.
Droom en dweep met de dag.
Laat het verleden achter je.
Wees niet bang voor morgen.
Hou stevig het heden vast.
Vol liefde en vertrouwen,
dromen van een wereld die
gedroomd mag worden.
Met een gevoel voor humor,
in stijl en waardigheid.
Zijn, wie je wenst te zijn!
Omdat je dan jezelf ontmoet.
Of je nu vrouw bent of man,
het leven is kort, dus geniet en
maak er wat van.
Lidy De Brouwer

Sluitingsdatum komende
Kerkbrief

Donderdagavond 28 oktober 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
9|

Vooruitblik
3 oktober 2021|Integratiestage voor nieuwe predikanten en
kerkelijk werkers
Van zondag 3 oktober t/m vrijdag 8 oktober
hoopt de VPKB weer een integratiestage te organiseren voor nieuwe predikanten en kerkelijk
werkers, dit jaar opnieuw in de Abdij van Brialmont (Kasteel van Brialmont, 4130 Esneux, provincie Luik).
Op dinsdag 5 oktober hoort daar een Markt van
de VPKB bij, waarin allerlei werkingen binnen de
VPKB zichzelf kunnen presenteren van 14:00 tot
ongeveer 16:30 uur.
Het idee is dat stagiairs de organisaties langsgaan en zich engageren voor een project van één van
deze organisaties.

3 oktober 2021|Ontdek de levensbeschouwingen in onze stad

Op zondag 3 oktober 2021 tussen 10:00 en 17:00
maak je kennis met de diverse levensbeschouwingen die onze stad rijk is.
Op deze Dag van de levensbeschouwing zetten 20
levensbeschouwelijke organisaties de deur open
voor het publiek.
Tijdens rondleidingen leer je niet alleen hun gebouwen kennen, je komt er ook te weten hoe het
geloof of andere overtuiging beleefd wordt.
Op verschillende plaatsen zijn er verder ook religieuze zangstonden, orgelconcerten, filosofieworkshops en meditatietrainingen.
Inlichtingen: Gentinfo (09 210 10 10)
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Vooruitblik
16 oktober 2021|Huwelijk
Gent-Brabantdam

Iedere

en wel

kom!

16 oktober 2021|Evangelisatie in 2021 (themadag)
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Vooruitblik
20 oktober 2021|Het verlangen naar zin
Discussie met Hans Alma
Ieder mens verlangt naar een zinvol en waardevol
leven. We geven daar op eigen manier vorm aan
in onze seculiere samenleving. Maar waar komt
dat verlangen naar zin en waarde vandaan? Hoe
kunnen we erover met elkaar in gesprek gaan?
Kunnen levensbeschouwelijke tradities ons zoeken naar zin nog verrijken? Die vragen behandelt
hoogleraar Hans Alma in haar boek Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de
wereld.
De officiële presentatie van het boek, die al vorig
jaar zou plaatsvinden, werd wegens de coronacrisis uitgesteld. Nu is er dan toch een datum
geprikt. De discussie zal doorgaan op woensdagavond 20 oktober aan de Faculteit voor Theologie en Religiestudies te Brussel. U kunt het naar
keuze ter plekke of online meemaken.
Nieuwe visie op zingeving
Hans Alma is hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit
Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam. In Het verlangen naar zin biedt ze een nieuwe visie op zingeving en levensbeschouwing.
Haar boek legt de nadruk op het aandachtig en
verbeeldingsvol onderzoeken wat de wereld te
bieden heeft. Een zinvol bestaan wordt mogelijk
waar we afstemmen op de unieke waarde van
wat ons omringt. Met voorbeelden uit de kunst,
literatuur en filosofie maakt Alma Hans duidelijk
hoe we dat kunnen doen.
Interview en rondetafelgesprek
De avond wordt ingeluid met een interview door
Kelly Keasberry, journalist van het christelijke
opinieblad Tertio (waarin al een interview met
Alma Hans verscheen, in nummer 1.058). Na afloop verwelkomt ze twee gasten in een rondetafelgesprek. Theoloog Johan Temmerman (1960)
doceert filosofie en ethiek aan de Faculteit
voor Theologie en Religiestudies te Brussel. Hij
schreef het boek De onderstroom van religie en
atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme (Lannoo 2014).
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Marieke den Hartog (1957) is predikant in
Boechout en was eerder beleidsmedewerker bij
de Protestantse Kerk Nederland (op het beleidsterrein Kerk en Israël). Samen met Alma Hans
zullen ze in gesprek gaan over de kansen en uitdagingen van zingeving in een moderne, seculiere samenleving.
Publieksdiscussie
Omdat zoeken naar zin een onderwerp is dat
veel mensen bezighoudt, zijn we ook benieuwd
naar uw visie. Tijdens het tweede deel van de
avond worden gasten in de gelegenheid gesteld
hetzij ter plekke hetzij via Zoom deel te nemen
aan de publieksdiscussie. Na een korte evaluatie
door ds. Bert Dicou, predikant van de protestantse kerk De Wijngaard in Antwerpen Zuid, volgt
een slotwoord van Alma Hans. En voor de aanwezigen op locatie, een glaasje en een hapje.
Interesse?
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen
op woensdag 20 oktober van 19:30 tot 21:15.
Deelname is gratis.
Voor meer informatie over het programma:
bert.dicou@gmail.com
Voor opgave:
kathleen.vermeulen@protestafac.ac.be
Vermeld graag of u de bijeenkomst op locatie wil
meemaken dan wel online wil deelnemen?
De Faculteit voor Theologie en Religiestudies
vindt u aan de Bollandistenstraat 40 te Brussel
(1040 Etterbeek). Online-deelnemers ontvangen
een link voor de live stream voor het tafelgesprek
en een Zoom link voor de aansluitende discussie
in groepen.

Vooruitblik
24 oktober 2021|Belijdenis Jasper Adams
Met Pinksteren hoopten wij in een volle kerk de belijdenis
van Jasper Adams te kunnen vieren.
De fysieke samenkomsten waren op zondag 23 mei nog
afgeraden. Daarom heeft de kerkenraad in samenspraak
met de catechisant de beslissing genomen om de belijdenisdienst uit te stellen.
God zij dank kunnen wij op dit moment weer kerken zoals
voor 15 maart 2020 het geval was: zonder beperkingen. De
speciale diensten krijgen weer plaats in de Protestantse
Kerk te Brabantdam.
Jasper Adams is klaar om zijn geloof voor deze gemeente
en God te belijden. Het doet mij goed om de datum van
deze feestelijke dienst bekend kan maken. Op 24 oktober
2021 gaan DV de kerkdeuren wijd open en ondertekende
hoopt, mede namens de kerkenraad, jullie allemaal van harte welkom te heten bij Jasper zijn belijdenis. Wees welkom!
Ds. Tihamér Buzogány

31 oktober 2021 om 14:30|Afscheid ds. Elly Bouman
De kerkenraad en bestuursraad van de Protestantse kerk Roeselare nodigen u van harte uit voor de kerkdienst en receptie
waarin zij afscheid nemen van ds. Elly Bouman.
Deze laatste gaat per 1 oktober met emeritaat.
De dienst, met aansluitend een receptie, zal D.V. doorgaan op
zondag 31 oktober 2021 – aanvang: 14.30 uur, vanwege veiligheid in verband met corona niet in het eigen kerkgebouw
maar in de H. Godelievekerk, Honzebroekstraat 12, Roeselare
De kerkdienst wordt geleid door ds. Elly Bouman en consulent ds. Jannica de Prenter.
Opgave bij de scriba:
houbrechtsharry@hotmail.com – gsm: 0032 475 81 09 17
Wenst u een kort woord te spreken dan kan dit tijdens de receptie. Gelieve dit bij uw aanmelding aan
te geven.
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Vooruitblik
31 oktober 2021 |ds. Petra Schipper, gastpredikant
Even voorstellen

Petra Schipper werd geboren in Alphen a/d Rijn (Nederland).
In 1985 kwam ze theologie studeren aan de Evangelische Theologische Faculteit
in Heverlee. Het was de liefde die haar uiteindelijk deed besluiten om in België te
blijven. Na haar studie werkte ds. Petra Schipper eerst 12 jaar als ziekenhuispastor
in Antwerpen en vervolgens als predikant in de VPKB-kerk van Boechout.
Op 4 maart 2018 werd Petra Schipper bevestigd als derde stadspredikant van Antwerpen, als opvolger van de vorige stadspredikant ds. Ina Koeman.
De eerste stadspredikant voor Antwerpen was ds. Gerben Hoogterp, van 1989 tot
1997.
Ds. Petra Schipper voelt zich als een vis in het water met haar nieuwe opdracht als stadspredikant:
dichtbij mensen zijn, vaak mensen in probleemsituaties. Toen ze predikant was van de VPKB-gemeente Boechout dacht ze namelijk vaak met heimwee terug aan haar tijd als ziekenhuispastor, omdat ze
toen vaak bij mensen kwam die ze in de kerk niet ontmoette. En die contacten bleef ze missen.
Petra Schipper ziet haar rol als stadspredikant niet als een sociaal werker die sociale problemen moet
oplossen, maar om verhalen te delen, mensen met elkaar in verbinding te brengen.
En zo met zichzelf en met God.
Haar drijfveer is om Gods barmhartigheid te delen met mensen in de stad waar de nood aan warmte
en rechtvaardigheid het hoogst is.
Francis Van De Walle
Bronnen:
•
VPKB website: https://nl.protestant.link/
•
Christelijk Weekblad – www.cw-opine.nl / 6 april 2018 – jaargang 66 nr. 7, blz. 14-15

Stadspredikant Gent
Op 20 mei jl. verleende de districtsvergadering Oost- en West-Vlaanderen haar goedkeuring
aan de conceptnota Een stadspredikant voor Gent. Kort daarna werd deze nota overgemaakt
aan de voorzitter van de Synodale Raad met het verzoek een aanvraagdossier in te dienen bij de
bevoegde overheid. Dit werd gedaan en tot op heden is het wachten op een beslissing vanwege
het bevoegde ministerie over het toekennen van een extra predikantsplaats aan Gent-Noord ten
behoeve van een stadspredikant voor Gent.
Intussen heeft de begeleidingscommissie verder gewerkt aan een voorstel tot financiering van
het project, alsook aan een advertentietekst. Op korte termijn zal (een delegatie van) het districtsbestuur het voorstel tot financiering bespreken met de synodevoorzitter en de nationale
penningmeester van de VPKB. Inzet van dit gesprek is, zoals geïmpliceerd in de financiële nota,
een toezegging, dat middelen uit de verkoop van de gebouwen in Geraardsbergen en Wevelgem
in elk geval gedurende de eerste vijf jaar zullen aangewend worden voor de vaste onkostenvergoeding voor een aan te stellen stadspredikant (in het bijzonder met betrekking tot een
woonstvergoeding).
Namens de begeleidingscommissie SPG, onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur
OWVL, ds. Peter Smits (3 september 2021).
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Uw aandacht voor

Districtsnieuws
Op zaterdag 25 september 2021 trad de nieuwe bestuursploeg officieel in functie in Roeselare, waar de districtsvergadering ook afscheid nam van Mevr. Riek ten Kate (links)
en ds. Elly Bouman (rechts) als bestuursleden (zie onderstaande foto).
Als voorzitter werd ds. Peter Smits verkozen. Hij wordt geflankeerd door ds. Jannica de Prenter (ondervoorzitter),
Rudy Liagre (secretaris), Leendert Holleman (penningmeester) en ds. Eefje van der Linden, Cornelis Blommaert
en Nele Lemaire als leden.
Op 12 september werd ds. Rob Koreneef feestelijk bevestigd in Ronse, dat al langere tijd vacant was.
Voor de naderende vacature in Roeselare hebben zich intussen 2 kandidaten gemeld met wie gesprekken lopende
zijn.
De grote verrassing kwam echter uit Kortrijk, waar de enige kandidaat zich terugtrok, waarop ds. Peter Smits als
consulent zijn opdracht teruggaf en meldde zelf kandidaat
te zijn voor de overstap van Dendermonde naar Kortrijk.
Begin oktober zullen de eerste gesprekken met de beroepingscommissie starten en als alles vlot verloopt kan de
bevestiging nog eind 2021 doorgaan na een vacature van
drie jaar.
De Synodale Raad heeft het plan voor de stadspredikant en de financiering voor de eerste 5 jaar
goedgekeurd. Enkel op de handtekening van de Minister is het nog wachten (zie ook kadertje hiernaast).
In oktober zal ons district zich voorbereiden op de Synode in november, waar Eigentijds Kerk Zijn en
het statuut van de pioniers belangrijke onderwerpen zijn.
Ook het feit dat de stuurgroep van ProJOP ontbonden werd en de overkoepelde jeugdwerking in
Vlaanderen daardoor weggevallen is, zal daar besproken dienen te worden. Want voor de toekomst
van de Kerk is de jeugd een onmisbare partner.
Rudy Liagre, districtssecretaris
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Uw aandacht voor
Vrouwelijke reformatoren
“Hoewel er veel te zeggen valt voor een mogelijke emancipatie van de vrouw en Luther zelf geen
schrik had om luiers te verversen, kunnen we in
elk geval zeggen dat zijn opvolgers de vrouw in
de rol van huisvrouw geduwd hebben."

De grote herdenking van 500 jaar Reformatie,
we konden er destijds in 2017 niet om heen. De
persoon van Luther was alom tegenwoordig. In
vele ogen bracht hij een beweging op gang die de
gehele samenleving beïnvloedde en dus ook het
leven van vrouwen.
Sommigen zien de Reformatie als een begin van
de emancipatie voor de vrouw. Luther zelf was
immers een groot voorstander van onderwijs
voor vrouwen. Maar het moet ook gezegd dat hij
er een even groot voorstander van was om dit
onderwijs te beperken. Zo waren er geen hogere studies voorzien. Vrouwen van predikanten
kregen wel extra onderricht omdat zij zouden instaan voor de zorg van armen en zieken en voor
het geestelijk onderwijs van kinderen en bedienden.Hoewel er veel te zeggen valt voor een
mogelijke emancipatie van de vrouw en Luther
zelf geen schrik had om luiers te verversen, kunnen we in elk geval zeggen dat zijn opvolgers de
vrouw in de rol van huisvrouw geduwd hebben.
In deze herdenkingstijd horen we echter veel
minder over de vrouwen zelf. Katharina van Bora
krijgt dan nog wel wat aandacht. Veel minder
aandacht krijgen vrouwen als Argula von Grumbach, Katharina Zell en vele anderen die door het
verlaten van het klooster hun maatschappelijke
aanzien verloren en bijgevolg hoon over zich
heen kregen. Desondanks pakten ook zij de pen
op en ze discuteerden met mannen van aanzien.
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Argula von Grumbach (1492-1554) correspondeerde sinds 1522 met Luther, alsook met Spalatin en anderen. Haar bekendste geschrift was
een brief aan de universiteit van Ingolstadt waarin ze het voor de reformator Seehorfer opneemt.
Ingolstadt had Seehorfer verbannen. De actie
bleef niet zonder gevolgen. Ze kreeg weliswaar
geen antwoord op haar schrijven, maar de brief
werd gedrukt. De brief kreeg enorme aandacht
vermoedelijk ook door de provocerende voorpagina waarop Argula als enige vrouw met de bijbel
in de hand tegenover een rij van mannelijke geleerden staat.
De brief werd een vlugschrift waar velen in de
vroege reformatie zich van bedienden. In deze
brief spreekt ze over het vrouwelijk beeld van
God, zoals in Hosea waar God zichzelf vergelijkt
met een berin die beroofd is van haar jongen. Argula schrijft nog zeven van deze vlugschriften die
in het totaal op een 30.000 exemplaren werden
gedrukt.
In 1530 ontmoette zij Luther. Hoewel hij enthousiast was over haar reformatorische benadering,
heeft hij het nooit openlijk voor haar opgenomen
in haar strijd tegen de faculteit. Haar inzet voor
de reformatie moest zij uiteindelijk bekopen.
Haar man werd verweten zijn vrouw niet in de
hand te hebben en verloor zijn positie. Dit betekende gebrek aan geld en hierdoor moest Argula
zich vooral bezighouden met de zorg voor have
en goed om haar kinderen een degelijke opvoeding te kunnen geven.
“Paulus zegt, vrouwen moeten zwijgen. Ik antwoord: Weet u echter niet dat Paulus ook zegt in
Galaten 3: In Christus is noch man noch vrouw en
in Joël zegt God: Ik zal mijn Geest uitgieten over
alle vlees en jullie zonen en dochters zullen profeteren…”

Uw aandacht voor
Katharina Zell geboren als Katharina Schütz,
trouwde in 1523 met Matthäus Zell, een 46-jarige predikant. Katharina was toen 20. Het priesterhuwelijk was nog niet zo ingeburgerd en het
echtpaar werd het slachtoffer van uitsluiting en
smaad. Ze werden ook geëxcommuniceerd. Katharina verdedigde haar huwelijk openlijk in een
vlugschrift. Net als Argula getuigde ze met Bijbelvastheid en met moed. Ze ging in op het zwijggebod voor vrouwen in de brief aan de Korinthiërs:
“Paulus zegt, vrouwen moeten zwijgen. Ik antwoord: Weet u echter niet dat Paulus ook zegt
in Galaten 3: In Christus is noch man noch vrouw
en in Joël zegt God: Ik zal mijn Geest uitgieten
over alle vlees en jullie zonen en dochters zullen
profeteren…”
Zij was één van de eerste predikantenvrouwen
en ze moet een warmhartige praktische vrouw
geweest zijn. In het jaar van haar huwelijk bracht
ze 80 geloofsvluchtelingen bij hen onder in de
pastorie. Ze verzorgde 60 mensen vier weken
lang. Ze schreef daarbij ook troostbrieven voor
de achtergebleven vrouwen met een woord uit
Jesaja, waarin God van zichzelf als van een rustgevende moeder spreekt: “Zoals een moeder
haar zuigeling niet vergeet, zo zal ik (God) jullie
niet vergeten.”
Zelf schonk ze aan twee kinderen het leven.
Beiden kinderen overleefden de kindertijd niet.
Toen de boerenopstand uitbrak en 3000 vluchtelingen in de stad aankwamen, ontfermde ze zich
over hen tot ze er bijna aan bezweek.

dachtegoed een grote invloed had uitgeoefend
mag duidelijk zijn. Zij herbergde verschillende
reformatoren ook in een tijd waarin andere stromingen dan de Lutherse het sterk te verduren
kregen. Ook voor hen nam ze de pen op.
Ze mengde zich ook in de Avondmaalstrijd tussen Zwingli en Luther. Toen de gesprekken waren
vastgelopen, schreef ze aan Luther dat hij de liefde te veel onderbelicht liet.
Nog twee keer zou Katharina openlijk prediken
tegen het preekverbod voor vrouwen in, twee
maal bij de begrafenis van een vrouw. Hoewel
ze zelf verzwakt was, hield ze een grafrede voor
Elisabeth Heckerlin. Geen pastor wilde deze
vrouw begraven omdat zij een aanhanger van
Schwenckfelds was, die volgens de Lutheranen
zelf een afvallige was uit de kerk van Christus.
Katharina stierf voor ze voor deze preek werd
berecht.
Dat Argula von Grumbach en Katharina Zell niet
de enigen vrouwen waren, die de Reformatie
verder droegen, blijkt uit het onderzoek dat u
in het Duits kunt raadplegen. Hun levensverhalen zijn opgetekend door verschillende auteurs.
Laten we ook deze vrouwen herdenken en hun
werk verder zetten.
ds. Eefje van der Linden

Ze mengde zich ook in de Avondmaalstrijd tussen Zwingli en Luther. Toen de gesprekken waren
vastgelopen, schreef ze aan Luther dat hij de liefde te veel onderbelicht liet.
Ze schreef: “de liefde is belangrijker dan alle
strijdigheden in de leer.” Katharina gaf ook een
liedboek uit met liederen en gezangen die bij de
dagelijkse werkzaamheden gezongen konden
worden.
Toen haar man stierf, nam ze na de grafrede
van Martin Bucer zelf het woord. Ze gaf ook een
boekje uit met zijn gedachtegoed en noemde
haar man in het voorwoord één van de liberaalste reformatoren. Dat zij zelf op dat liberale ge17 |

Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdamgemeente

Een beetje sombere zondagmiddag… op de achtergrond een paar hevige supporters voor de televisie, kijkend naar het WK wielrennen…
Jammer, geen Belg op het podium… Ikzelf een
beetje suf na een paar drukke dagen op de
kraamafdeling….
Máár wat mag ik hier met een fijn nieuwtje beginnen!
Cornelis en Maria Van der Plas-Tiggelaar kregen
op 25 september namelijk een prachtige zoon,
Floris! De baby liet wel even op zich wachten,
maar dat was het waard! Nu maar goed wennen
samen en genieten! Hartelijk gefeliciteerd en
veel zegen over dit jonge leven gewenst!
Ik ben aan het denken over de vele verhalen die
ons bereiken over de gemeenteleden en vrienden… Wat hebben sommigen het moeilijk, lichamelijk of mentaal… Ziekte, ouderdom, eenzaamheid, zorgen om kinderen, kleinkinderen, ouders,
grootouders… Wat zouden wij meer kunnen
doen dan proberen nabij te zijn en te bidden?
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Liliane De Hainaut-Blommaert heeft jammer genoeg al heel lang last van
zenuwpijnen in haar hele
lichaam… Dit is slopend
en vermoeiend. Zij was
lange tijd erg bezorgd om
haar kleindochter, Aline, die erg ziek geweest
is. Gelukkig is zij nu aan
de beterhand. Het was
wel een leuk moment
deze zomer, toen Liliane bezoek kreeg van Tineke Schaefer, een oude
schoolvriendin, waarmee
zij vele herinneringen kon
ophalen. Marijke zat er bij
en luisterde naar hun verhalen…
Marcel en Agnes Bundervoet-Hoste hadden de
laatste tijd veel zorgen om de zus en schoonbroer van Marcel… Marcel had het best druk
met het vervoer van en naar het ziekenhuis én de
zorg om de hondjes! Je moet het allemaal maar
doen, sterkte ermee Marcel!! We hopen dat je
zus goed herstelt en zij weer kan herenigd worden met haar man!
Evy Jacques heeft het zwaar, zo’n behandeling
met chemo valt niet mee! Veel goede moed en
ook aan jou sterkte gewenst, Evy! We bidden
voor een goed resultaat, waarin jij groot vertrouwen hebt.
Op 4 september werd Dirkje Parlevliet opnieuw
geopereerd aan haar heup omdat zij veel pijn
had. Gelukkig gaat het nu weer wat beter en is
zij inmiddels weer in het WZC in Serskamp. Opnieuw een goed herstel gewenst, Dirkje!

Pastoraat
Daniël Van Steenkiste is een man van veel goede
daden: hij zorgt niet alleen uitstekend voor Christian, maar helpt ook andere gemeenteleden met
woord en daad. Zo mochten we ook weer genieten van een fijne dienst op zondag 26/9. Dank
daarvoor, Daniël! En veel geduld voor jou en
Christian, op dagen dat het niet gemakkelijk is.
Huguette Spatz wordt wel zwakker maar is altijd
heel blij om bekenden te zien. Zij laat al die bekenden groeten. Lezen gaat niet meer zo goed,
maar Huguette geniet nog steeds van muziek.
Wij denken veel aan je, Huguette en groeten je
van harte terug!
Kijk, de zon is er toch nog doorgekomen, de dag
er alweer wat vrolijker uit…
We zijn blij dat, met de versoepelde maatregelen, we weer wat meer oude bekenden terug zien
in de kerk! Wat heerlijk dat we wat meer ongedwongen mogen samen komen.

Sara en Arnold De Jonge kijken samen met de
hele familie uit naar het huwelijk van hun kleindochter Jasmien met Matthias op 16 oktober. We
wensen allen een leuke dag toe, een mooie huwelijksdienst en voldoende energie aan Sara om
dit ten volle mee te kunnen beleven!
U weet het: niet iedereen wordt hier bij naam
genoemd. Niet alles wordt verteld. U weet misschien meer en beter wie onze zorg en gebeden
nodig heeft. Wij hopen dat allen die dat nodig
hebben nooit uit het oog verliezen dat wij altijd
op God mogen vertrouwen, die ons nooit loslaat,
zelfs niet als wij Hem zouden loslaten.
Wil ook niet vergeten dat de dominee en de
kerkenraadsleden altijd bereid zijn om u een bezoekje te brengen en met u in gesprek te gaan.
Aan u om even contact op te nemen, antwoord
verzekerd!

Enkele strofes uit lied 647, om af te sluiten:
“Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven: wij krijgen een naam.
Voor mensen die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan,
weerklinken hier woorden, God wil ons horen: wij worden verstaan.”
Mogen deze woorden u sterken in soms moeilijke tijden.
Gods zegen toegewenst.

Martine De Jonge
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Ter overdenking
Wat heb ik dan te verwachten, Heer?
Psalm 39, 8/a

De ontwikkelingen rondom het virus die de wereld meer dan een jaar in
zijn greep hielden, blijken
de goede richting in te
gaan. De scholen zijn weer
open, mondmaskers verdwijnen langzaam uit het
straatbeeld, de vliegtuigen vliegen weer, files zijn
even lang als voor de Corona en wij zijn blij dat
ons oude leven weer terug is.
De optimisten onder ons trekken alle registers
open en gaan zonder vrees de toekomst tegemoet, we zijn gevaccineerd, Pfizer en Astra
Zeneca bewaren ons van het ergste. Is dat zo?
De berichten die ons in de voorbije dagen en
weken bereikten, waren niet altijd hoopgevend.
Door de hoge huizenprijzen en strenge banken
zullen jongeren in de toekomst moeilijker een
huis kunnen kopen.
Een Chinees vastgoedgigant die op omvallen
staat, maakt beleggers wereldwijd nerveus: wat
is er aan de hand? Ook in België wordt de vraag
gesteld: zullen wij de consequenties van een
eventuele crash ook voelen? Velen zijn onzeker
over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen en samen met de Psalmist stellen ze de
vraag: “Wat heb ik dan te verwachten, Heer?”
(Psalm 39, 8/a). David heeft niet alleen een vraag
maar ook een oplossing: “Mijn hoop is alleen op
u gevestigd.” (Psalm 39, 8/b)
Op wie is onze hoop gevestigd? Kunnen wij nog
op de belofte van onze Heer bouwen? Horen wij
nog wat Jezus zegt: “Rivieren van levend water
zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft”. (Joh. 7, 38 ) Begrijpen wij eigenlijk wel wat
Jezus zegt? Zijn wij een kerk waar het bronwater
krachtig en bruisend stroomt of verkondigen we
alleen een goedkope genade om iedereen content te stellen? Hebben wij in de loop van de jaren eigenlijk wel begrepen wie Jezus is?
“Rivieren van levend water zullen stromen uit het
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hart van wie in mij gelooft"! Wie gelooft nog in
Hem? Waar worden de oude woorden van koning David Mijn hoop is alleen op u gevestigd,
niet alleen geciteerd maar ook beleefd? Zijn dit
soort plaatsen er nog in onze maatschappij? Ondanks alles denk ik van wel, ze zijn schaars, dat
moet ik wel toegeven maar bestaan nog wel.
Daar waar de groep van gelovigen een eenheid is
en mensen met vreugde Jezus volgen, hoe zwaar
dat soms ook is. Daar waar gelovigen samen een
gemeenschap vormen, ook al gaat dat met vallen
en opstaan.
Makkelijk is het niet, de glorietijd van Kerken is al
geschiedenis, geloof is niet marktcomform meer
en veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk. Alles staat op losse schroeven en degenen die het zeil boven de tent proberen te houden, nemen in aantal af. “Wat heb ik
dan te verwachten, Heer?”
Het thema voor onze startzondag Van U is de
toekomst dat wij van de PKN leenden, gaf ons
moed. Samen met andere christenen moeten wij
accepteren dat: “ons voortbestaan als individu,
als Kerk, als samenleving en als aarde hangt niet
van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in.
Maar met het besef dat het ons gegeven moet
worden: de kracht en creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen,
de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles
goed zal komen.”
(ds. René de Reuver – scriba PKN)

Ds. Tihamér Buzogány

Allerlei
Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
Ai, ai, ai… wat het zetduivelltje vorige maand heeft uitgehaald is niet fraai! Op een of andere
mysterieuze wijze werd de verjaardag van Sebastiaan Sercu compleet verkeerd aangegeven: hij
was niet op 1 september jarig maar wel op 25 september! Sorry, Sebastiaan! En alsnog van harte
gefeliciteerd!
Op 1 oktober is niet Frank De Hainaut jarig, maar wél zoon Laurent! In dit exemplaar van de kerkbrief staat het nu hopelijk wel juist ! (mea culpa!)
En Jannele van Heest was natuurlijk Janneke! Maar dat had ze zeker zelf begrepen.
Excuses aan iedereen bij wie ik een fout(je) gemaakt heb!
Martine De Jonge
De jarigen voor deze maand zijn:
01 oktober: Laurent De Hainaut
04 oktober: Mieke Felix
04 oktober: Frank Van de Walle
05 oktober: Michiel Van Bree
06 oktober: Jan van Belle
06 oktober: Mauro De Waele
08 oktober: Daniëlle Van Damme
16 oktober: Jasmien van Belle
19 oktober: Paul Bruynooghe
22 oktober: Daniël van Belle
29 oktober: Nico van Belle
30 oktober: Caroline De Schipper
30 oktober: John De Backer
6 november: Pascal D’Hondt
Aan allen een gezegende verjaardag gewenst! Hartelijk gefeliciteerd!

Vraag

Hans en ik verbleven weer enkele weken in de streek van de
zonnewijzers, die je hier op kerken, gemeentehuizen en particuliere woningen in alle vormen, maten en kleuren aantreft.
Al in de 14e, 15de eeuw kwamen Italianen naar de Hautes
Alpes om hun frescotechniek en artistieke vaardigheden aan
te bieden.
Men leefde in die tijd letterlijk met de zon en klokken bestonden toen nog niet. De huidige zonnewijzers zijn nu eerder bedoeld als een artistieke meerwaarde op een zonnige muur.
Nu de vraag aan u: hoe laat nam ik deze foto op een zonnige dag in het begin van september van dit jaar? Ik ben benieuwd of jullie het raden, het is minder evident dan het lijkt,
maar de foto op zich houdt hoe dan ook nog even de warmte
vast, nu de herfst stilletjes nadert.
Marijke Schaefer
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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...
05 september
12 september
19 september
26 september

Francine Ongenae, Serge Engelbosch en ds. Tihamér Buzogány
Renée Simons-Hugaerts met een hartelijke groet
John De Backer ter bemoediging
Marleen Vandevyvere met een hartelijke groet

Activiteitenkalender
Zondag
03 oktober 		
Zondag van gerechtigheid en vrede
		
03 oktober		
Ontdek de levensbeschouwingen in onze stad
		03-09 oktober 		Integratiestageweek
Zaterdag
16 oktober
15:00 Huwelijk Jasmien van Belle en Matthias Hermann
					
Evangelisatie in 2021
Woensdag
20 oktober 		
Boekpresentatie Het verlangen naar zin
					
Buitengewone Alg. Verg. De Vlaamse Olijfberg
Zondag
24 oktober		
Belijdenis Jasper Adams
Zaterdag
30 oktober
10:00 Gezamenlijke districtsvergadering ABL & OWVL
					over Eigentijds Kerk zijn
Zondag
31 oktober
14:30 Afscheid ds. Elly Bouman
Zondag
07 november 		
Roepingenzondag
Zaterdag
13 november 		
Synodezitting (UCL-gebouwen)
Zaterdag
20 november 		
Synodezitting (UCL-gebouwen)
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Dienstenrooster

Zondag, 3 oktober
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogány
Aletta Rambaut / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie
Arina Tsytlianok
Bea en Herwig Smetryns

Zondag, 10 oktober
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogány
Francis Van de Walle / Rita Martens
Kerkenwerk / Bloemen
Patrick Beuckels
Julie en Willam Vanderbauwhede

Zondag, 17 oktober
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Receptie huwelijk Jasmien van Belle-Matthias Hermann
Ds. Tihamér Buzogány
Marijke Schaefer / Bea Baetens
Kerkenwerk / Kerkbrief
Arina Tsytlianok
Wilma en Tihamér Buzogány

Zondag, 24 oktober
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Avondmaal / Belijdenis Jasper Adams
Ds. Tihamér Buzogány
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Sint-Michielsbeweging
Arina Tsytlianok
Janny Geluk / Micheline Morel

Zondag, 31 oktober
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

ds. Petra Schipper
Francis Van de Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Aletta Rambaut
Serje Engelbosch / Rita Martens

Zondag, 7 november
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogány
Marijke Schaefer / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie
Arina Tsytlianok
Wilma en Tihamér Buzogány

Oogstdienst

Hervormingsdag
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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.
Oktober
zondag		
03 oktober
maandag
04 oktober
dinsdag		
05 oktober
woensdag
06 oktober
donderdag
07 oktober
vrijdag		
08 oktober
zaterdag
09 oktober
zondag		
10 oktober
maandag
11 oktober
dinsdag		
12 oktober
woensdag
13 oktober
donderdag
14 oktober
vrijdag		
15 oktober
zaterdag
16 oktober
zondag		
17 oktober
maandag
18 oktober
dinsdag		
19 oktober
woensdag
20 oktober
donderdag
21 oktober
vrijdag		
22 oktober
wen handen
zaterdag
23 oktober
zondag		
24 oktober
maandag
25 oktober
dinsdag		
26 oktober
woensdag
27 oktober
donderdag
28 oktober
vrijdag		
29 oktober
zaterdag
30 oktober
zondag		
31 oktober
November
maandag
01 november
dinsdag		
02 november
woensdag
03 november
donderdag
04 november
vrijdag		
05 november
zaterdag
06 november
zondag		
07 november
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Johannes 8:1-11		
Johannes 8:12-20
Johannes 8:21-36
Johannes 8:37-47
Johannes 8:48-59
Jesaja 28:1-13		
Jesaja 28:14-22		
Jesaja 28:23-29		
Jesaja 29:1-8		
Jesaja 29:9-16		
Jesaja 29:17-24		
Marcus 10:1-12		
Marcus 10:13-22
Marcus 10:23-31
Marcus 10:32-45
Marcus 10:46-52
Efeziërs 5:21-33		
Efeziërs 6:1-9		
Efeziërs 6:10-17		
Efeziërs 6:18-24		

Zandschrift
Getuigenis
Bevrijdende waarheid
Wie is je vader?
Wie heeft Abraham gezien?
Wartaal
Hoeksteen
Landbouwbeleid
Ariël uitgeschakeld
Gesloten boek
Alles wordt anders
Huwelijkswet
Kinderen van het koninkrijk
Door het oog van een naald
Dienen
Weer zien
Aanvaard elkaar
Opvoedkunde en arbeidstherapie
Heilsoldaat
Waakzaam met gesloten ogen en gevou-

Jesaja 30:1-11		
Jesaja 30:12-22		
Jesaja 30:23-33		
Jesaja 31:1-9		
Jesaja 32:1-8		
Johannes 9:1-12		
Johannes 9:13-23
Johannes 9:24-34
Johannes 9:35-41

Bondgenootschap
Vluchten kan niet meer
De HEER strijdt voor Israel
Waar komt mijn hulp vandaan?
Verandering
Schuldvraag
(Voor)oordeel
Wie is er nou blind?
Ziende blind

Psalm 33		
Spreuken 15:1-18
Spreuken 15:19-33
Jesaja 32:9-20		
Jesaja 33:1-12		
Jesaja 33:13-24		
Johannes 10:1-10

Juich voor God
Zelfbeheersing
Bij wijze van Spreuken
Wachten op de geest van boven
Onheil en genade
Bevrijdingsdag
Herkenbare stem

