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

Van de kerkenraad
Inhoud
Dankbaar dat we in oktober drie feestelijke kerkdiensten mochten meemaken namelijk de oogstdienst, het huwelijk van Jasmien van Belle met
Matthias Hermann en de belijdenis van Jasper
Adams, gaan we nu verder de herfsttijd in.
In november staat de 21ste centraal.
Op voleindingszondag willen we alle leden gedenken die het afgelopen jaar van ons heengegaan zijn.
Daarnaast hebben alle stemgerechtigde leden
een uitnodiging ontvangen voor de buitengewone gemeentevergadering, die op dezelfde
zondag (na de dienst) zal plaatsvinden met als
enige agendapunt het nieuwe huishoudelijke reglement. Aan de leden die deze vergadering niet
kunnen bijwonen, vragen we om zeker niet te
vergeten hun volmacht in te dienen.
Dit jaar plant de kerkenraad opnieuw een seniorenkerstfeest en meer bepaald op maandag 20
december a.s. In de komende Kerkbrief ontvangt
u hierover meer informatie, maar noteer alvast
de datum.
Het was de bedoeling dat de gemeente Brugge
dit jaar een tegenbezoek zou brengen aan GentBrabantdam met als keuzeprogramma een voordracht over Van Eyck of uit een uitstap naar het
Belfort, maar dit moest om begrijpelijke redenen
geannuleerd worden. De respectievelijke predikanten staan nu namens de kerkenraden in contact met elkaar om in 2022 een datum hiervoor
te prikken (waarschijnlijk in april).
Zoals altijd heten kerkenraad en predikant u hartelijk welkom op onze kerkdiensten. U vernam
wellicht dat iedereen vanaf vrijdag 29 oktober
opnieuw een mondmasker moet dragen in publieke ruimtes binnen, zo ook dus tijdens onze
kerkdiensten.
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Terugblik
Overlijden Jacomien Douwes-Gijsbers
25 september 2021

De Synodale Raad meldt dat mevrouw Jacomien Douwes op zaterdag 25 september onverwacht
maar vredig van ons is heengegaan.
Zij was de echtgenote van ds. Willem Bernhard Douwes, die van september 1997 tot mei 2006
de VPKB-gemeente te Denderleeuw bediende. Jacomien heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in
en voor onze VPKB en was o.m. jarenlang vrijwillig aalmoezenier op de vrouwenvleugel van de
Gentse gevangenis. Zij was een vaste waarde, altijd aanwezig en bereikbaar, warmhartig.
Om dichter bij de familie te zijn, verhuisde het echtpaar in 2016 naar Oegstgeest (Nederland),
waar ds. Douwes op 27 april 2018 overleed. Nu mag ook Jacomien rusten in Gods armen.
Rouwadres:
Blauwe Tramstraat 174
NL-2311 ZZ Leiden

Oogstdienst
10 oktober 2021
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Terugblik
Huwelijk Jasmien van Belle - Matthias Hermann
16 oktober 2021

Na al die jaren is liefde een taal.
Woordeloos wordt ze verstaan
en gegrift in de ziel van de mensen,
die twee aan twee verdergaan.
Zij kennen de hoogten en diepten,
zalige uren, een dag tegendraads.
Maar onderhuids groeit
een milde berusting.
De dingen kregen hun vaste plaats.
Geluk wordt opmerkelijk sober:
een zetel zon, een prieeltje groen.
Een plek om goedheid
en rust te ervaren,
in de zijlingse schaduw
van ieder seizoen.

Zo wendt men zich om
met de kerende tijen,
van werken en zorgen soms moe.
Het wachten duurt langer.
Vooral op de zomer
en op de kinderen af en toe.
Want leven wordt ebbe en vloed
die vervloeien
in een eindeloos teder gebaar.
Het is zoals het land en het water
steeds meer thuishoren bij elkaar.
Kris Gelaude
(Gedicht voorgedragen door Rita Martens)
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Vooruitblik

Oproep tot gebed voor het welslagen van de
klimaatconferentie CoP26
31 oktober tot 12 november

Van 31 oktober tot 12 november vinden in Glasgow onderhandelingen over het klimaat plaats in het
kader van de Verenigde Naties. Het is de bedoeling dat tijdens deze vergadering van de Conference
of Parties (CoP) wereldleiders overeenstemming bereiken over de maatregelen die nodig zijn om
de opwarming van de aarde te beteugelen. Deze VN-conferentie is cruciaal omdat voor de eerste
keer de landen, die het Akkoord van Parijs ondertekenden, hun vijfjaarlijkse nieuwe nationale klimaatplannen indienen. Ook worden afspraken gemaakt waar het geld (100 miljard dollar) per jaar
vandaan zullen komen zodat arme landen geholpen worden om hun klimaatbeleid uit te voeren. Het
belang van die onderhandelingen is dus niet te onderschatten. Uiteindelijk gaat het om het bewaren
van Gods Schepping: geven wij aan onze kinderen en kleinkinderen, aan toekomstige generaties een
aarde door, waar leven voor alles en iedereen mogelijk en aangenaam is?
Daarom roepen we u op, te bidden voor het welslagen van de klimaatconferentie. Eventueel zou u
daarbij gebruik kunnen maken van de tekst hiernaast.
In verbondenheid,
Werkgroep Kerk in de Samenleving.
---------------------------------------------------------------Contact:
Greet Heslinga (voorzitter): greetheslinga@skynet.be
Yolande Bolsenbroek (vice-voorzitter) ycbolsenbroek@hotmail.com
Rob van Drimmelen (secretaris): robvandrimmelen4@gmail.com
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Vooruitblik
Gebed
Schepper God, gever van leven.
Wij loven Uw naam voor alles wat U hebt geschapen.
Wij erkennen de verantwoordelijkheden die U ons hebt gegeven als bewaarders van Uw Schepping.
In deze tijd van klimaatcrisis, geef ons helderheid om het kreunen van de Schepping en de kreten van
de armen te horen.
Geef ons wijsheid en moed om nieuwe manieren van leven te vinden.
Wees hen nabij die zich inzetten voor het behoud van de aarde. Geef ze kracht en doorzettingsvermogen, Heer, om niet op te geven.
Wij bidden voor onze jongeren, dat zij aangemoedigd worden om op te komen voor het klimaat, voor
hun generatie en de generaties die na hen komen.
Wij bidden voor hen die nu al geconfronteerd worden met droogte, overstromingen, stormen en
branden: dat zij door Uw Geest kracht en hoop voor de toekomst mogen ontvangen in hun pogingen
om zich aan te passen aan de klimaatverandering.
Wij bidden voor onderlinge solidariteit, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen in de
noodzakelijke overgang naar een duurzame samenleving.
Wij bidden voor de wereld waarin wij leven: dat de ogen van de mensheid geopend mogen worden
om de goedheid van heel de Schepping te zien en te erkennen. Dat wij ons bewust mogen worden
van het wonderbaarlijke geschenk dat ons is gegeven en van onze verantwoordelijkheid om zorg te
dragen voor Uw Schepping.
Tenslotte bidden wij voor de Kerk: moge zij in de hele wereld een baken van hoop zijn en ons allen
herinneren aan onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor Uw kostbaar geschenk, de Schepping.
Amen.

Buitengewone Synodevergadering KLIMAAT
zaterdag 19 maart 2022

Op zondag 10 oktober jl. stapte de VPKB nog mee in de grote klimaatmars door Brussel. Komend
voorjaar, op zaterdag 19 maart 2022, komt de Synode van de VPKB in een buitengewone zitting
bijeen over de klimaatverandering.
Deze vergadering vindt plaats in de gebouwen van de Protestantse Kerk Brussel, Nieuwe
Graanmarkt 8, 1000 Brussel.
Ook in kerken wordt het velen steeds duidelijker dat, om de ons geschonken aarde leefbaar te
houden, er een grondige verandering nodig is. Een paar aanpassingen in onze levensstijl zijn
welkom, maar zullen niet volstaan.
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Vooruitblik
Kaas- en wijnavond Horebeke
5 november 2021

De Verenigde Protestantse kerk te Horebeke nodigt iedereen
graag uit op de jaarlijkse
kaas- en wijnavond
op vrijdag 5 november 2021, vanaf 18 uur, in zaal De Kroon,
Dorpstraat 12 te Horebeke.
Volwassenen: €18,00 – kinderen: €9,00
Dranken niet inbegrepen
t.v.v. het Patrimonium
Kaarten kan je reserveren bij:
Wouter De Jonge:
0496/23 14 58 wouterdejonge@hotmail.com
Henk Blommaert:
0475/59 01 17 hendrik.blommaert@gmail.com
Ronald Blommaert:
055/49 79 74
ronaldblommert@skynet.be			
				
Liever thuis eten? We voorzien take away v.a. 18.00 uur

Synodevergadering
13 en 20 november 2021

In september ontvingen alle afgevaardigden de uitnodiging voor deze vergadering, die zal plaatsvinden op de campus van de UCL, E. Mounierlaan 50
te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Om voor de hand liggende redenen koos
het moderamen voor een zeer grote zaal en werden er geen buitenlandse of
binnenlandse gasten uitgenodigd.
De voorziene Synodevergadering van 16.05.2020 moest worden geannuleerd en de geplande zitting op 12.06.2021 kon geen doorgang vinden. Omwille van de noodzakelijke
continuïteit van onze Kerk, diende de weekendvergadering van november 2020 te worden ingeperkt
tot een digitale stemming over drie voorstellen van besluit en de verkiezingen.
Dit alles en de noodzaak om vooruitgang te boeken met de thema’s van de werkgroep Eigentijds
Kerkzijn zorgt voor een volle agenda voor de novembervergadering van 2021.
De documenten voor 2021 werden daarom zo kort mogelijk gehouden. De verslaggevers van de diverse coördinaties, commissies, werkgroepen en districten produceerden geen nieuwe documenten,
maar hooguit een uiterst bondig bijblad. Het verslag van de Synodale Raad zelf beperkt zich tot punten waarvoor een voorstel van besluit ter stemming gebracht wordt.
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Vooruitblik
Op de agenda staan onder andere volgende punten:
.
twee statuten voor pioniers in de VPKB: gemeentepioniers (geordineerd diaken met een
bijzondere opdracht op plaatselijk niveau) en lekenpioniers (vrijwilliger of ambtsdrager met
een bijzondere opdracht binnen de gemeente);
.
aan de WG Constitutie en Kerkorde wordt gevraagd het takenpakket van de consulent
helderder te omschrijven;
.
de synodevergadering zal zich verder uitspreken over het feit of beroepbaar verklaarde
proponenten ter synode ingezegend worden. De bevestigingsdienst zou dan volgen op
de plek waar de proponent een concrete opdracht aanvaardt (gemeente of bijzondere
opdracht).
Micheline Morel en Francis Van De Walle zullen als afgevaardigden deelnemen aan deze Synodevergadering.

Bijbelstudie
18 november

Zijn dromen altijd bedrog?
Omdat wij weten dat ook in de tijd van de Bijbel gedroomd werd,
dromen wij al langer over een Bijbelstudie over dromen.
De mensen van de Bijbelse tijden geloofden dat God door dromen tot hen kon spreken. De dromen die Jozef had? zijn misschien de meest bekende voor ons. Op donderdag 18 november om
19:30 zullen wij in de kerk stilstaan bij zijn dromen. Willen jullie Genesis 37 ter voorbereiding lezen?
De Bijbelstudie van de maand november hoop ik samen met dr. David Schrans in goede banen te
lijden. David Schrans is dokter in de Klinische Psychologie en Psychoanalyticus. Hij was eerder verbonden aan de Universiteit Gent als gastprofessor en werkt tegenwoordig als klinisch psycholoog op
de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AZ Nikolaas te Sint-Niklaas en in een privépraktijk te
Lovendegem. Dromen vormen in zijn werk de koninklijke weg tot het onbewuste van zijn patiënten.
Ds. Tihamér Buzogóny

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Maandagavond 29 november 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
Buitengewone gemeentevergadering
21 november 2021

Zoals kort aangekondigd in de Kerkbrief van oktober willen
kerkenraad en bestuursraad op zondag 21 november 2021
na de kerkdienst een buitengewone gemeentevergadering beleggen met als enig agendapunt, de bespreking en
goedkeuring van een vernieuwd gemeentereglement. Wij
achten dit noodzakelijk om beter te beantwoorden aan de
reële situatie van onze gemeente.
Alle stemgerechtigde leden hebben het gemeentereglement ontvangen, zodanig verwerkt dat zij duidelijk zien
wat veranderd zou worden. Opmerkingen en vragen van
stemgerechtigde leden konden liefst uiterlijk 1 november
ingezonden worden op het adres bea.baetens@telenet.be
zodat de kerkenraad deze nog kan bespreken vóór de gemeentevergadering.
De gemeentevergadering is het belangrijkste orgaan binnen de gemeente en we hopen dan ook dat
velen aanwezig zullen zijn.

Adventsproject
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel en over een viertal weken doet
advent de deur naar kerst open. Op zondag 28 november wordt de eerste
kaars op de adventskrans aangestoken om ons licht te geven in de adventsdagen.
Hoewel voor advent geen directe aanleiding in Het Boek te vinden is, krijgt
deze periode een ereplaats in ons kerkelijk leven.
Dit jaar willen wij advent vieren met Augustinus. Deze bisschop uit de 4e-5e
eeuw wist wat het was om een volle agenda te hebben, druk te zijn en door
onrust opgejaagd te woorden.
Als hand-out zullen wij onder andere het boek Advent met Augustinus gebruiken omdat we weten dat Augustinus relevant en actueel is. Dat heeft
voor een deel te maken met de overeenkomsten in de tijd waarin Augustinus en wij leven.
Mag ik u, mede namens de kerkenraad, nu al uitnodigen om de weg naar het kerstfeest samen af te
leggen? Wees welkom!
Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik
Even voorstellen:

de heer Jimmy Remmery

gastvoorganger op zondag 28 november 2021
Op zondag 28 november 2021 heeft ds. Tihamér Buzogány een
vrije zondag.
Daarom hopen we op die zondag de heer Jimmy Remmery te
verwelkomen als gastvoorganger. Hij is één van de ankerfiguren
van onze zusterkerk VPKB Ieper. Zo is hij b.v. secretaris van de
bestuursraad van deze kerkgemeente.
Samen met nog vijf andere cursisten heeft hij in 2020 met succes de opleiding voor VPKB-lekenprediker voltooid. Sindsdien gaat hij regelmatig voor als lekenprediker of gastvoorganger in de zondagse
eredienst, zowel in de kerkgemeente VPKB Ieper als in andere VPKB-kerkgemeenten.

Uitnodiging jubileum 100-jaar EPR-VPKB
15 tot en met 30 mei 2022

Er is een officiële uitnodiging gestuurd naar de voorzitter van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda
(PKR), ds. Pascal Bataringaya, om volgend jaar naar België te komen voor onze Algemene Kerkvergadering.
Dit evenement zal worden gekoppeld aan het belangrijke jubileum van honderd jaar contacten tussen onze Kerk en de PKR, dat wij - met een jaar vertraging wegens Covid-19 - hopen te vieren in aanwezigheid van de voorzitter van de PKR.
De festiviteiten vinden plaats in de periode van 15 tot en met 30 mei 2022.
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Advertentie

ADVERTENTIE voor een Stadspredikant voor Gent
Ben jij op zoek naar een veelzijdige job met maatschappelijke impact? Kun jij vanuit jouw theologische achtergrond mensen begeleiden, inspireren en vormen? Ben je communicatief sterk, sta
je met beide voeten op de grond en steek je bovendien graag je handen uit de mouwen? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
De protestantse kerken in Gent zijn op zoek naar een STADSPREDIKANT (M/V)
De Stadspredikant Gent heeft een missionaire-diaconale opdracht in nauwe samenwerking met beide Gentse VPKB-gemeenten (Gent-Rabot en Gent-Brabantdam). Je herkent deze roeping, je benadert
mensen vanuit de presentiemethodiek en zoekt actief naar verbinding en samenwerking met aanverwante initiatieven en kerken/groepen/organisaties in de stad.
Kader
Samen met het districtsbestuur hebben beide gemeenten een kader uitgewerkt voor deze functie.
Dit kader biedt een duidelijke richting en visie van waaruit de stadspredikant zal werken.
Takenpakket
Algemeen
•
Present zijn in het leven van de stad en de levens van de mensen
•
Zich inzetten voor en vooral samen met mensen in kwetsbare situaties
•
Het werk uitbouwen in goed overleg met de begeleidingscommissie van de beide kerken en
het district
•
Nauw samenwerken met vrijwilligers en zorg dragen voor hun ondersteuning
Binnen de kerkelijke context
•
Mee erediensten verzorgen in beide kerken, waarin de diaconaal- missionaire praktijk
aan bod kan komen
•
Deelnemen aan relevante netwerken en werkgroepen in de landelijke kerk
•
Lokale netwerken ondersteunen en benutten bij specifieke diaconale vragen en hen
inspireren.
In het Gentse
•
Pastor zijn voor ieder die geen helper heeft en op jouw pad komt
•
Ruimte maken voor bezinning en alternatieve vieringen voor mensen die zich niet thuis
voelen in traditionele diensten
•
Deelnemen aan relevante netwerken in de stad en de oecumenische- en
interlevensbeschouwelijke dialoog stimuleren, en een aanspreekpunt zijn voor
levensbeschouwelijke, interreligieuze en sociale projecten
•
Kansen en noden tot opbouw van kerk en samenleving signaleren
12 |

Advertentie
Kennis, ervaring, vaardigheden en attitudes
•
Werken vanuit een levend en inspirerend christelijk geloof, waarbij je openstaat voor
andere geloofsovertuigingen
•
Een duidelijk protestants profiel hebben
•
Met en tussen de mensen staan en maatschappelijk betrokken zijn
•
Een diploma van master of licentiaat in de theologie hebben
•
Zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen
•
Een actieve houding aan de dag leggen in netwerken en werkgroepen
•
Contactvaardig zijn
•
Discreet en betrouwbaar werken.
•
Op een overtuigende en aansprekende manier via verschillende communicatiekanalen
jezelf en het werk presenteren en overbrengen
•
Over goed ontwikkelde didactische vaardigheden beschikken
•
Nieuwsgierig en leergierig zijn
•
Meertalig zijn (een goede kennis van Frans en Engels is vereist)
•
Ervaring in het welzijnswerk, cultureel of kerkelijk werk is een pluspunt
Ons aanbod
•
Een job met veel vrijheid en ruimte voor initiatief
•
Aanstelling tot predikant van de Verenigde Protestantse Kerk in België
•
Verloning conform de barema’s van bedienaar van de eredienst van de FOD Justitie
•
Tegemoetkoming in de woonkosten
•
Vaste onkostenvergoeding voor telefoon, lokaal openbaar vervoer of fiets
•
Indiensttreding: zo snel mogelijk
Ben je geïnteresseerd?
Op eenvoudig verzoek krijg je een visienota over de stadspredikant voor Gent toegestuurd.
Je stuurt jouw kandidatuurstelling samen met jouw motivatie en curriculum vitae vóór 20 november
2021 naar ds. Peter Smits, Kerkstraat 19, 9200 Dendermonde – pchsmits@gmail.com
Uiterlijk op 7 december 2021 krijg je bericht of we jou uitnodigen voor een gesprek.
Kandidaten van buiten de VPKB dienen zich tevens aan te melden bij de commissie van toelating van
de VPKB.
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Voor de kids
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft.
Guido Gezelle (1859)

Plots zijn de dagen wel heel kort geworden. Nauwelijks is het licht geworden, of het is alweer voorbij. En
dan moet de zon nog meewillen. Anders is het weer zo’n sombere dag die maar niet wakker wil worden.
Maar wanneer we geluk hebben zien we toch even hoe de bomen met goud gekroond zijn en hoe er zilveren munten op het water dansen. Het zal nog donkerder worden, dat weten we, maar nu kunnen we
nog even stilstaan en om ons heen kijken. Het gaat allemaal voorbij, maar nu glanst er iets doorheen de
schemering. Iets dat wij niet begrijpen, maar dat ons vasthoudt en omhult. Iets dat ons toezingt. Dat ons
hoort. Iets. Iemand.
Zo las ik de bewerking van Psalm 33 door Guido Vanhercke, als een weemoedig verlangen, een hoopvol
reiken naar dat andere, naar de Andere. En ik hoorde op de achtergrond Guido Gezelle en Felix Timmermans neuriën. “Als de ziele luistert…”, “De herfst blaast op de hoorn”.
Wat schrok ik toen ik de oorspronkelijke psalmtekst erbij nam. Wat een stralende, bijna gewelddadige
zekerheid weerklinkt hier. Onze eigen stille bewondering voor de schoonheid die ons omringt, is in deze
tijd wel heel bescheiden. Kan Hij onze stem nog horen, wanneer wij zachtjes fluisterend Hem die éne vraag
stellen.
Kent U ons? Ziet U ons? “Ja,” zeggen deze dichters. Ja. Voel je dat niet?
UIT: PSALM 33
(2,3) Zingt de Heer bij de cither een
lofzang, een psalm bij de tiensnarige harp; zingt ter ere van hem een
nieuw lied, paart uw tokkelspel aan
de bazuinen.
(6,7) Door zijn woord zijn de hemelen
gemaakt, door zijn ademtocht heel
hun heir; rijzen deed hij de zee als
een wal, heeft haar kolken in krochten gekamerd.
(16,17) En geen vorst is door legermacht veilig, geen held is, hoe geducht ook, onkwetsbaar; faalt het
strijdros – uw zege is te niet: een
paard redt niet, hoe sterk ook, uw
leven.
(vertaling: Ida M. Gerhardt & Marie
H. van der Zeyde, 1972)
De Herfst blaast op den horen,
en 't wierookt in het hout (…).
De schoonheid droomt van boom tot
boom,
doch alle schoonheid zal verdwijnen,
want alle schoonheid is slechts droom,
maar Gij zijt d'Eeuwigheid!
Felix Timmermans, uit: Adagio (1947)

PSALM 33
Wat is het lied achter deze wereld?
Weet het water van de zee hoe het
klinkt?
Hoe luisteren de dingen
in hun doodstille wachten?
Hoort het paard een stem
als het rent en keert, plots,
met gloeiende flanken?
Roept iemand onze naam
bij dag, bij nacht
bij leven en bij sterven?
Welk geluid maakt
de dans van aanwezigheid?
Hoe wrijft het weggaan zich uit?
Mensen spreken: hoe diep
vallen hun woorden, van
hoe diep komt hun stem?
En hun blik: wie heeft hen geleerd
zo te verlangen?
Is het lied een vraag
of een antwoord?

Een wereld reikt u
ook aan mij.
Geen golf die ik ooit zag
is ooit in u vergeten.
U dacht hem en ik zag;
u zag mij zien.
Lloyd Haft, “Naar Psalm 33”
(fragment), 2003.

Guido Vanhercke,
uit: Kind van eeuwigheden
en van mensen… psalmbewerkingen.
Mieke Felix
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Meditatie
God prijzen als je alles kwijt raakt?
Job stond op,
scheurde zijn mantel,
schoor zijn hoofdhaar af,
viel op de aarde,
boog zich neer en zei:
Naakt ben ik uit mijn moeders schoot gekomen
en naakt zal ik daarheen terugkeren.
JHWH heeft gegeven, JHWH heeft genomen,
de naam van JHWH zij gezegend.
(Job 1:21)
Wat gebeurt er met je als je van het ene op het andere moment alles verliest wat je dierbaar is? Daar
kun je nooit in zijn algemeenheid over spreken. Maar wat ik in mijn pastorale praktijk tegenkom, is
dat mensen die bijvoorbeeld hun kind of levenspartner plotseling verliezen, veel sterker blijken te zijn
dan ze zelf ooit hadden gedacht.
Natuurlijk is daar de wanhoop, de paniek, de verbijstering. Maar al snel wordt er gehandeld. Het
is alsof de meeste mensen zijn toegerust met een
overlevingsinstrumentarium dat hen aanvankelijk beschermt voor de hel waarin zij terecht zijn
gekomen. Alsof er iets is wat de confrontatie met
de afgrond vooralsnog doseert tot een minimum.
Wij hebben ineens van alles te doen. Er moeten
een arts en een begrafenisondernemer worden
gebeld en de familie- en vriendenkring moet op
de hoogte worden gesteld. Zonder dat je nog
hebt kunnen stilstaan bij wat er nu werkelijk gebeurd is, zit je aan een tafel adressen te verzamelen voor de rouwkaart en neem je beslissingen over de kist en over wat de overledene aan
moet. Erg, maar tegelijkertijd heilzaam, omdat je
nog even wordt weggehouden bij de chaos die je
leven overspoelt.
Emancipatie
Wat doet Job, na alles wat hem heeft overvallen?
Het eerste wat we horen, is dat hij opstaat. Dat
is hoogst opmerkelijk. Je zou verwachten dat hij
zou instorten na al deze berichten. Maar hij staat
op. En als iemand in een bijbels verhaal opstaat
is dat niet zomaar wat. De bijbelverhalen zijn niet
opgetekend om mensen klein te houden voor de
grote ontzagwekkende Godheid, zoals weleens
gedacht wordt. Dat is wat de meeste religies beogen: de mensen vooral klein maken ten opzich16 |

te van het grote en het overweldigende. Als je
de bijbelverhalen goed leest, ontdek je dat die
daar juist kritisch tegenin gaan. Dat mensje moet
niet klein blijven, bibberend op zijn knietjes, nee:
hij wordt in al die verhalen juist op zijn benen
gezet. ‘Bijna goddelijk heb je de mens gemaakt,
alles heb je onder zijn voeten gelegd,’ zo roept
de dichter van Psalm 8 uit. In de Bijbel gaat het
juist om de emancipatie van die mens. Dat die
zich niet langer laat kisten door het lot of welke
macht dan ook. Het is de bedoeling dat hij zich
daartegen verzet en optimaal mens wordt.
Opstaan
Dat is precies wat er met Job gebeurt: hij staat
op. Hij zal zich, tweeënveertig hoofdstukken
lang, niet klein laten maken, door wie dan ook.
Wil dat nu zeggen dat hij niet geraakt wordt door
wat hem overkomt? Is Job een onaantastbare
held of een Boeddha met een eeuwige glimlach
om zijn mond? Of een stoïcijn die alles van zich
af laat glijden? Geenszins! Hij scheurt zijn kleed,
scheert zijn hoofdhaar af, valt op de aarde en
buigt zich neer en zegt: ‘Naakt ben ik uit mijn
moeders schoot gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren.’ Het enige wat nog van hem is
overgebleven, is wie hij was zoals hij ooit uit de
schoot van zijn moeder kwam. Alles wat er in al
die jaren bij was gekomen, is van hem afgenomen. Het lijkt alsof hij helemaal opnieuw moet

Meditatie
beginnen met leven. Vervolgens roept hij iets
wat al snel verkeerd gelezen kan worden. Als
hij zegt: ‘JHWH heeft gegeven, JHWH heeft
genomen, de naam van JHWH zij gezegend!’,
klinkt dat op het eerste gehoor berustend.
Vaak is er dan ook een tegeltjeswijsheid van
gemaakt: ‘De mens wikt, God beschikt’. Maar
is dat wat Job hier roept?
Halleluja roepen?
Allereerst stuiten we hier op een vertaalkwestie. De meeste vertalingen hebben hier
in plaats van gezegend, geloofd of geprezen.
En daar gaat mijns inziens wel wat mis. Want
dit zou je zomaar kunnen verstaan als: wat er ook
gebeurt, ik blijf halleluja roepen. Het is een godsdienstigheid die vertwijfeling over het leed probeert te camoufleren met vrome praat – met alle
gevolgen van dien. Je hebt maar gewoon te accepteren wat God = het lot doet. Het zal wel een
bedoeling hebben. In begrafenispreken meent
men weleens op deze manier alles te moeten
dichtsmeren met verklaringen. Het is precies
wat de zogenaamde vrienden van Job vervolgens
zullen gaan doen en waar Job terecht geweldig
tegen tekeer gaat.
Zegenen is in het Hebreeuws een relationeel
woord. Als mensen elkaar zegenen, bevestigen
ze hun relatie. Wat zegenen vooral betekent,
komt tot uitdrukking in dat helaas vergeten Nederlandse woord benedijen, dat sommigen kennen van het Latijnse benedictus. Bene-dicere
betekent: goed spreken. Als je iemand zegent,
bevestig je de relatie door goed over hem of haar
te spreken, hem of haar te bevestigen in wie hij
of zij is en wat hij of zij voor jou betekent. Naar
mijn idee doen wij dat veel te weinig; zegenen
is een soort jeukuitdrukking geworden. Maar als
je iemand zegent, zet je iemand in zijn kracht. Je
benadrukt waarin iemand goed is en waarin hij
niet gemist mag en kan worden. Dat bedoelt de
Bijbel met zegenen.

mijn God niet meer. Als Jouw naam betekent: “Ik
zal er zijn voor jou”, laat dat dan ook te merken
zijn, nu ik in mijn nakie sta.’ Wat hij dus doet, is
niet braaf accepteren wat hem ten deel valt - dat
spreekt de rest van het boek in alle details tegen.
Hij schreeuwt uit dat hij JHWH zal houden aan
wat hem altijd is verteld. Dat JHWH een God is
die afdaalt naar wie in benauwdheid zitten, om
ze te bevrijden. Job roept tegen de klippen op:
‘Je kan me wat, maar ik ga Jou niet loslaten want
Jij bent naast mijn eigen naam het enige nog dat
ik heb.’
(door: Ad van Nieuwpoort -Bron, Internet-)

Zich vasthouden aan God
Wat Job hier doet is: zijn relatie met JHWH bevestigen. Hij roept vanaf de aarde: ‘Ik wil niet dat
dit buiten Jouw blikveld valt, want dan ben je
17 |

Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdamgemeente
Oktober is me het maandje wel geweest. We
kunnen terugkijken op vele prachtige momenten
tijdens onze diensten, in ontmoetingen met velen en goede berichten voor hen die behandelingen moeten ondergaan en in het vooruitzicht
hebben. Dit kleurde deze maand, die natuurlijk
ook haar problemen kende, maar dankbaarheid
voert dit keer de hoofdtoon en dat is fijn om in
deze rubriek te kunnen vermelden.
De oogstdienst werd naar voren geschoven om
plaats te maken voor de langverwachte en uitgestelde bruiloft van Jasmien en Matthias. Zo werd
zaterdag 16 oktober de stralendste dag van de
maand waarop het bruidspaar hun volmondig Ja-woord gaf in een volle kerk en konden we na de
zondagsdienst het bruidspaar tijdens een gezellige en druk bezochte receptie feliciteren en hen
al het goede toewensen vóór zij weer naar het
Zwarte Woud terugkeerden. Gods Zegen reisde
met hen mee.

In de oogstdienst een week daarvoor overheerste de dankbaarheid voor het vele goede dat wij
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ondanks de zware tijden toch ontvangen mochten. Dank ook aan Etty en Wim voor de prachtige
tafel, die symbolisch extra kleur gaf aan ons samenzijn. Jouw groene vingers toveren telkens de
mooiste bloemenpracht in onze kerk.
Op 24 oktober kon eindelijk de belijdenis van Jasper doorgaan, lang verwacht maar zoals zoveel
een paar keer uitgesteld. Zo werd deze zondag
net als Pasen en Pinksteren (meer gebruikelijk
voor een belijdenis) een hoogdag voor Jasper en
voor alle aanwezigen. Het ga je goed Jasper en
dank voor de mooie zelfgekweekte stekjes die iedereen mocht meenemen.

Daarnaast werden ook sommigen voor eventjes
of iets langer opgenomen in het ziekenhuis. Niet
iedereen wil genoemd worden maar wij vergeten hen niet.
Voor Evie Jacques werd de eerste serie zware behandelingen afgesloten halverwege deze maand.
Er zal wat langer gewacht worden voor de volgende reeks, zodat zij weer wat op krachten kan
komen. Je moed en doorzetting is bewonderens-

Pastoraat
waardig Evie en nu word
je ook gemotiveerd door
de geboorte van je derde
kleinkind, van harte proficiat. Na Andreas en Laura,
kwam op 23 oktober Kobe
je drietal vervoegen. Kobe
is de zoon van jouw zoon
Rien en zijn vrouw Amber.
Zij wonen in Nederland in
de buurt van Hilversum en
op 31 oktober kon je er met
je dochter al naartoe. Moge Kobe in liefde opgroeien en je tot zegen zijn.
Joris van Belle wacht begin deze maand een ingreep en zal een tijdje op rust en krukken zijn
aangewezen en ook Pierre Liagre gaat voor enkele dagen naar het ziekenhuis. Wij wensen beiden een goed herstel toe.

Het schoollied werd vol enthousiasme gezongen en ik moest toch even terug denken aan
ons geliefde gemeentelid Annelies Bier die er de
woorden voor schreef of liever dichtte, terwijl de
dirigent van het koor De Eyck, de heer Dispa de
muziek schreef. Er zijn niet veel lagere scholen
die een eigen lied hebben dat nu al meer dan 70
jaar wordt gezongen.
Het was die avond ook het moment om 2 oudleerkrachten, die zelf ook leerling van de school
geweest zijn, in de bloemetjes te zetten. Josine
Nathon en Ingrid Van Kesteren hebben jarenlang
met veel liefde en geduld de kleuters op speelse wijze veel geleerd en vooral hun fantasie en
eigen mogelijkheden laten ontdekken. Dus dat
bloemetje was echt wel verdiend.

Dickje Parlevliet herstelt langzaam van haar operatie maar kan alweer wat stappen. Het ziet er
wel naar uit dat zij in WZC Den Anker, Anker 15
te 9260 Serskamp, zal blijven, waar zij zich langzaamaan goed begint te voelen, de huiselijke
sfeer voelt vertrouwd aan en de kinderen omringen haar met veel warmte. Bezoek kan elke middag tussen half drie en vijf uur.
Een bezoekje aan Annemarie Kop is altijd gezellig
er valt van alles te bepraten want haar belangstelling is breed. Jammer genoeg lukt het heel moeilijk om op zondag naar de kerk te komen. Kan
iemand haar ophalen? In dat geval kunt u met
haar bellen om af te spreken. Tel. 09/251.10.99.
Erika Görzel heeft de laatste tijd heel veel familie
en vrienden over de vloer gehad en zij ging ook
op reis, maar eind oktober voelde zij zich niet zo
goed, een zware verkoudheid hield haar in bed,
want rust is de beste medicijn als je die met mate
toedient. Hopelijk lukt het vlug weer eens om je
terug te zien.
Zoals u zich misschien herinnert was er op 9 oktober na jaren een grote reünie van de Gaspard
de Colignyschool. Er kwamen veel meer mensen
dan verwacht en wat een blij welkom was dat!

Zo kom ik weer aan het einde van deze wel en
wee. Eentje waarin dankbaarheid mocht overheersen, ook al zijn de maatregelen op het moment dat ik dit schrijf weer strenger geworden en
zullen we er alles aan moeten doen om de vierde
golf in te tomen. Ook al komt de boosterprik er
voor velen onder ons aan of is hij al uitgedeeld,
laten we waakzaam blijven en zorg dragen voor
elkaar en geduldig en alert zijn.
Dat is ook de opdracht die wij telkens opnieuw
kunnen lezen in de bijbel, het door God gezonden woord. Als richtlijn, als hulp en troost en als
stralend licht van Zijn Liefde voor de wereld, die
van jou, van mij en van al wat leeft is.
Marijke Schaefer
19 |

Allerlei
Twee winnaressen

Het was me een genoegen om bij een lekker kopje koffie de gelukkigen die een gedeelte van ons
motto van de startzondag
		

VOL VERTROUWEN VOORUIT

hadden geraden, het beloofde prijsje te mogen overhandigen. Op de foto is duidelijk te zien dat Jacqueline en Louise er blij mee waren. Nu smullen maar en ik wens u allen toe dat ook u durft te zeggen: ja we gaan vol vertrouwen vooruit, de onbekende toekomst in, wat er ons ook te wachten staat.
Marijke Schaefer

Kerkbrief digitaal
Ontvangt u graag de digitale versie van deze Kerkbrief?
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com en u kunt de Kerkbrief met verschillende
foto’s in kleur lezen.
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Allerlei
Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
06/11: Pascal Dhont
08/11: William Vanderbauheede
09/11: Rita Martens
11/11: André Schaefer
12/11: Hannah Van den Hende
13/11: Herwig Smetryns
19/11: Camille Hanappe
19/11: Christelle Kuipers
21/11: Daniël Van Steenkiste
21/11: Peter Hanappe
24/11: Arnold De Jonge
27/11: Els Maassen

02/12: Rudolphe Liagre
04/12: Ann Willems
08/12: Aaron Buzogány
08/12: Myriam Hoste

Addendum bij de Vraag
De foto van de zonnewijzer
vorige maand was niet duidelijk genoeg om te laten zien
welk uur die juist aangaf. Bij
deze dus het uur dat op de
zonnewijzer op die zonnige
dag in september te zien was:
15.30 uur.
Maar hoe laat was het op
mijn horloge op dat moment.
Vroeger? Later? En hoeveel
verschilden die twee wijzers,
die van de zon en die van mijn
horloge?
Nogmaals het was begin september en ik bevond me in de
buurt van Briançon gelegen in
Zuid-Oost Frankrijk. Met deze
gegevens kan je de vraag beantwoorden. En net als in die
tijd van vóór de mechanische
klokken komt het, ook als je
op vakantie bent, niet op vijf
of tien minuutjes aan.
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...
03 oktober: Christian Buysse ter bemoediging
10 oktober: Evie Jacques ter bemoediging
17 oktober: Ingrid De Meyer met een hartelijke groet
24 oktober: Maria en Cornelis van der Plas met felicitaties voor de geboorte van Floris

Activiteitenkalender
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Vrijdag
Zondag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Maandag

05 november 18:00
07 november 		
13 november 09:00
18 november 19:30
20 november 09:00
21 november 11:30
27 november 09:30
20 december		

Kaas- en wijnavond Horebeke
Roepingenzondag
Synodezitting (UCL-gebouwen)
Bijbelstudie (locatie: kerk)
Synodezitting (UCL-gebouwen)
Buitengewone gemeentevergadering
Districtsvergadering OWVL
Seniorenkerstfeest

2022
Zaterdag
		
		

19 maart		
13-15 mei 		
15-30 mei		

Buitengewone synodevergadering Klimaat
Art of Faith Festival (voormalige abdij van Bornem)
Jubileum 100 jaar EPR-VPKB

Dienstenrooster

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

Zondag, 14 november
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst			

Zondag, 21 november
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogány
Marijke Schaefer / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie
William en Julie Vanderbauwhede

Ds. Tihamér Buzogany
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk / Kerkbrief
Rita Martens en Janny Geluk

Voleindingszondag / Gemeentevergadering
Ds. Tihamér Buzogany
Marijke Schaefer / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Arina Tsytlianok
Micheline Morel / Serge Engelbosch

Zondag, 28 november
1ste Advent
Voorganger			Jimmy Remmery
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes			
Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies
Organist(e)			
Arina Tsytlianok
Koffiedienst			
Herwig en Bea Smetryns-Baetens

Zondag, 5 december
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogány
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk / Kerkbrief

2de Advent

William en Julie Vanderbauwhede
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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.
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November
zondag		
07 november
maandag
08 november
dinsdag		
09 november
woensdag
10 november
donderdag
11 november
vrijdag		
12 november
zaterdag
13 november
zondag		
14 november
maandag
15 november
dinsdag		
16 november
woensdag
17 november
donderdag
18 november
vrijdag		
19 november
zaterdag
20 november
zondag		
21 november
maandag
22 november
dinsdag		
23 november
woensdag
24 november
donderdag
25 november
vrijdag		
26 november
zaterdag
27 november
zondag		
28 november
maandag
29 november
dinsdag		
30 november

Johannes 10:1-10
Johannes 10:11-21
Psalm 65		
Marcus 11:27-33
Marcus 12:1-12		
Marcus 12:13-27
Marcus 12:28-37
Marcus 12:38–13:2
Genesis 18:1-15		
Genesis 18:16-33
Genesis 19:1-14		
Genesis 19:15-29
Genesis 19:30-38
Johannes 10:22-30
Johannes 10:31-42
Marcus 13:3-13		
Marcus 13:14-23
Marcus 13:24-37
Sefanja 1:1-13		
Sefanja 1:14–2:3		
Sefanja 2:4-15		
Lucas 1:1-25		
Lucas 1:26-38		
Lucas 1:39-56		

Herkenbare stem
De goede herder
Lofprijzing
Vragen zonder antwoorden
Gelijkenis begrepen
Ieder het zijne
Dicht bij Gods nieuwe wereld
Rijk en arm
Sara lacht
Getalscriteria
Gast(on)vrijheid
God redt de rechtvaardigen
Incest
Cruciale vraag
Kei-hard
Weeën
Wees gewaarschuwd
Wees waakzaam
Grote schoonmaak
Neem God serieus
Hoop voor Gods volk
Priesterzegen
In gezegende omstandigheden
Magnificat

December
woensdag
01 december
donderdag
02 december
vrijdag		
03 december
zaterdag
04 december
zondag		
05 december

Maleachi 1:1-9		
Maleachi 1:10–2:9
Maleachi 2:10-16
Maleachi 2:17-3:5
Maleachi 3:6-12		

Gekwetste liefde
Schijn en werkelijkheid
Kinderen van één vader
Boodschapper komst
Neem de proef op de som

