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Kerkenraad Inhoud

Op de laatste kerkenraadsvergadering werden 
de ingekomen opmerkingen over het nieuwe 
gemeentereglement behandeld. Alle stemge-
rechtigde leden ontvingen daarna een nieuwe 
versie met deze verwerkte opmerkingen. Verder-
op leest u meer uitleg over deze buitengewone 
gemeentevergadering.

Marijke Schaefer en Louise Hanappe hebben op-
nieuw voor de kalendertjes gezorgd. Deze zullen 
na 28 november door de kerkenraadsleden met 
een bezoekje verdeeld worden onder de 75+

Of het geplande Seniorenkerstfeest zal kunnen 
doorgaan met de stijgende coronacijfers is nog 
de vraag. We wachten nog even af vooraleer er 
een beslissing valt.

Een eerste ronde van functioneringsgesprek over 
de werking van de predikant/kerkenraad is ach-
ter de rug. Een volgende keer spreken we verder 
over wat goed gaat en wat beter kan.

Voorzitter Aletta Rambaut bracht verslag uit 
over de stand van zaken over het project rond 
de  stadspredikant in Gent. Ook hierover leest u 
meer verderop. 

Rest mij nu u te wensen, dat u deze aanlooppe-
riode naar Kerst ten volle mag beleven, een peri-
ode van verwachting van de geboorte van Jezus, 
maar ook van Zijn wederkomst.
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Bestuursraad

Eindelijk: de aardingsfout in de kroonluchter kant 
orgel is hersteld!

U hebt het vermoedelijk al opgemerkt: de kroonluchter kant orgel doet het weer en veroor-
zaakt geen algemene uitval van de elektriciteit meer. Oef ! 
Want was er aan de hand ?

1. Het vermoedelijke ontstaan van een aardingsfout in de kroonluchter
Bij het aansluiten van een nieuwe meter door EANDIS werd een ernstige bekabelingsfout gemaakt, 
waardoor twee van de drie elektriciteitskringen op een overspanning van 400 Volt kwamen te staan, 
in plaats van de normale 230 Volt. Aanvankelijk bleek de schade die deze 400 Volt overspanning had 
veroorzaakt beperkt te blijven tot sommige grote lampen van de plafondverlichting in de kerkruimte, 
de geluidsinstallatie en de vaatwasser. Het was pas heel wat later dat we problemen begonnen vast 
te stellen met de kroonluchters. Wanneer we de aan-uit schakelaar voor de drie kroonluchters uit-
schakelden, stelden we niet systematisch, maar slechts af en toe vast dat dit uitschakelen de hoofd-
differentieelschakelaar deed uitvallen.

2. Het opsporen en herstellen van de aardingsfout in de kroonluchter
We vroegen aan een elektrotechnicien om de zaak elektrisch uit te meten. Hij stelde twee problemen 
vast:
• een sporadisch defect in die aan-uit schakelaar van de kroonluchters
• een sporadisch optredende aardingsfout in de stroombaan van één van de drie 
 kroonluchters, namelijk van de kroonluchter kant orgel. 

Hij verving die aan-uit schakelaar en ontkoppelde elektrisch die probleem-kroonluchter kant orgel.
Maar hij zei ons dat het niet zag zitten om de kortsluiting in de stroombaan van die kroonluchter zelf 
(en alleen) te gaan opsporen en herstellen. 
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Terugblik
We hebben toen advies gevraagd aan de technische diensten van Stad Gent of zij ons een zeer erva-
ren elektrotechnische firma konden aanbevelen. We hebben die firma gecontacteerd. Die firma was 
bereid om het erop te wagen en de uitdaging voor deze niet alledaagse klus te aanvaarden. 
Een ploeg van 4 zeer bekwame elektriciens plaatste een zeer hoge stelling. Zo kon één van hen zowel 
de toevoerkabel als de kroonluchter uitmeten op een aardingsfout. 
De aardingsfout bleek zich – zoals vermoed – niet in de toevoerkabel maar in de kroonluchter zelf te 
bevinden. 

Daarop hebben deze vier elektrotechniciens met een goed doordachte werkwijze heel voorzichtig 
de zware kroonluchter (vermoedelijk zo’n 50 kg) naar beneden laten zakken en voor nazicht meege-
nomen naar hun werkplaats. De volgende morgen hadden ze de aardingsfout al ontdekt en meteen 
hersteld. Diezelfde dag zijn ze de herstelde kroonluchter weer netjes komen ophangen, aansluiten en 
uittesten en alles bleek weer OK. 

We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor het uitstekende werk dat deze ploeg zeer bekwame elek-
trotechniekers heeft geleverd.
Kortom: eind goed, al goed. Nu hangt die kroonluchter prima hersteld weer op haar plaats, en stellen 
we God-zij-dank geen aardingsfout meer vast.

Francis Van De Walle

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 26 december 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

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

18 november 2021|Dromen
persoonlijke nabeschouwing bij een Bijbelstudie

Op 18 november ging zoals gepland de Bijbelstudie door over dromen, 
met als inleiders ds. Tihamér Buzogány en dr. David Schrans, doctor 
in de klinische psychologie en psychotherapie. Als uitgangspunt dien-
den de dromen van Jozef in Genesis 37, hoewel die avond bleek dat er 
doorheen de hele Bijbel sprake is van vele uiteenlopende dromen en 
visioenen, zowel symbolisch (bij Nebukadnessar) als concreet en stu-
rend (bij Paulus). Spreekt God daardoor tot mensen of krijgt ons onder-
bewuste in de slaap de kans zich te manifesteren door de uitschakeling 
van het bewuste denken?

Die beide invalshoeken werden door de inleiders belicht en resulteerden in een complementariteit, 
maar ook in een botsing van twee werelden. De belangrijkste reden daartoe is m.i. dat dr. Schrans 
een uitgesproken adept is van de psychoanalyse die ontwikkeld werd door Sigmund Freud (1856-
1969). Hoewel die als de meest invloedrijke psycholoog uit de 20ste eeuw wordt beschouwd, zijn zijn 
theorieën en methodes echter niet onomstreden.

In zijn afscheidsrede als praktisch theoloog aan de Faculteit voor Protestantse Theologie in Brussel, 
behandelde Prof. Heye Heyen, theoloog en psychotherapeut, de pastorale waarde van diverse stro-
mingen in de psychologie. Ook daarbij valt de naam van Freud als eerste. Maar als atheïst die religie 
opvatte als een collectieve dwangneurose, past die moeilijk in het plaatje van Bijbels pastoraat zoals 
Heyen dat ziet. Dat deugdzaam gedrag ontstaat door sublimatie van onbewuste driftmatige impul-
sen, wekte bij veel gelovigen en theologen progressief veel argwaan op. Maar voor de pastorale 
psycholoog waren er aanvankelijk geen echte alternatieven, waardoor de psychoanalyse nog jaren 
gebruikt werd ondanks de onvrede erover.

Na korte omschrijvingen van de gesprekstherapie en gedragstherapie, kiest Heyen uiteindelijk voor 
de logotherapie, ontwikkeld door Victor Frankl. Daarin wordt de mens niet gedreven door onbewuste 
impulsen, maar gezien als iemand die uitkijkt naar redenen om te leven en in dat leven een rol of 
taak nodig heeft om perspectief te hebben. Vooruit kijken dus en niet zoals Freud op zoek gaan naar 
oorzaken in het verleden of in het onbewuste. Logotherapie betekent in het Grieks dan ook heling 
door betekenis of behandeling door het woord.

Beide genoemde stromingen vormden onbewust een confrontatie op 18 november. Maar ze hebben 
naast onze kijk op dromen ook een uiteenlopend impact op onze kijk op het leven en het pastoraat.  
Daarin is plaats voor bewuste en onbewuste waarden, ook wat het Godsbeeld betreft.

Rudy Liagre
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Terugblik

13 en 20 november|Synodevergadering
Boodschap aan de gemeenten

De Synodevergadering van de VPKB vond 
plaats op 13 en 20 november 2021 in een 
gemoedelijke sfeer en met constructieve 
discussies. Alle afgevaardigden en verte-
genwoordigers van de VPKB volgden de 
coronamaatregelen nauwgezet op.

Dit was de eerste fysieke synode sinds het 
begin van de pandemie. De samenleving 
als geheel is zwaar getroffen en de VPKB 
vormt daarop geen uitzondering. De aal-
moezeniers en de voorzitter stonden stil 
bij de eenzaamheid van velen van ons, het 
lot van de zieken en de vele doden. 

Maar de pandemie heeft onze Kerk ook uitgedaagd tot creativiteit, met een ware explosie van het 
gebruik van nieuwe media. De gemeenten hebben veel energie gestoken in het leren van nieuwe 
technologieën om erediensten, gebeden en Bijbelstudies online te plaatsen. Dit was ook de aanzet 
voor mooie samenwerkingen. Creativiteit is juist ook het hoofddoel van deze Synode: de Kerk blijft 
zichzelf trouw en behoudt haar relevantie slechts voor zover ze zichzelf diepgaand en toekomstge-
richt durft hervormen.

In onze maatschappij wordt godsdienst meer en meer gebannen uit het openbare leven. De bijdrage 
van godsdienst aan een warme samenleving wordt vaak miskend. Vaak zijn wij zoals het Joodse volk 
dat de vernietiging van de tempel van Jeruzalem betreurt. Wanneer en hoe zal de tempel herbouwd 
worden? Sommige kerkgemeenten zijn gesloten en andere maken moeilijke tijden door. We weten 
niet of we morgen genoeg predikanten zullen hebben om diegenen te vervangen die met pensioen 
gaan. Laat ons vertrouwen hebben in onze huidige kerkleden, mannen en vrouwen, want zij zijn het 
kostbaarste goed van de Kerk.

De laatste jaren waren de gemeenten van de VPKB innovatief in hun manier om het Evangelie te ver-
kondigen. Aanwezigheid op het internet, diakenen en stadspredikanten, studenten, aalmoezeniers, 
pioniers in de kerkgemeenten... Hierbij kwam de vraag naar voren om een duidelijk statuut voor pio-
niers uit te werken alsook de noodzaak om na te denken over nieuwe gemeenschapsvormen. 

De VPKB is uiteraard in voortdurende dialoog met de samenleving, solidair met onze medemens en 
aandachtig voor noden en vragen, met het verlangen om de meest kwetsbaren bij te staan. Tijdens 
deze synodevergadering wilden de VPKB-werkgroepen zich met name bezinnen over de opkomst van 
het antisemitisme en de klimaatrechtvaardigheid. Deze brandend actuele onderwerpen zullen op 
onze bijzondere aandacht kunnen rekenen. De Synodevergadering heeft zich over deze problematiek 
gebogen en heeft daarbij al enige vooruitgang geboekt. Maar deze thema’s verdienen een nadere 
uitwerking en verdieping. Dat is nodig om een verandering te bewerkstelligen.
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Terugblik

In 2022 komen er belangrijke evenementen aan. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Wij zullen het 100-jarige partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda vieren, met als 
hoogtepunt ProFest op 26 mei.

Tot slot werd ons land zwaar getroffen door de overstromingen van juli 2021 met zo'n 25.000 Bel-
gische klimaatvluchtelingen. Dit drama drukte ons met de neus op de feiten: klimaatverandering 
is reëel en treft iedereen. Daarom wordt op 19 maart 2022 een bijzondere Synode gehouden over 
klimaat en klimaatrechtvaardigheid. Om onze bezinning te begeleiden zullen wij meerdere getuigen 
en sprekers aanhoren tijdens conferenties. Hierbij zal o.a. ook de Belgische klimatoloog Jean-Pascal 
van Ypersele aanwezig zijn.

De commissie van advies

Verslag van onze afgevaardigden

Deze Synodevergadering was oorspronkelijk gepland voor 7-8 november 
2020. Wegens de tweede coronagolf moest die echter uitgesteld worden… 
tot de vierde coronagolf.

Ja, ’t zijn bijwijlen surrealistische situaties, maar België is dan ook bij uit-
stek een surrealistisch land. Denk maar aan de bekende schilderij van René 

Magritte: Ceci n’est pas une pipe… 

Op beide zaterdagen verliep de synodevergadering in een uitstekende sfeer. Na al dat ge-ZOOM met 
virtuele vergaderingen was iedereen bijzonder blij om elkaar na zo lange tijd weer te zien. Elke zater-
dag waren er meer dan 50 stemgerechtigden aanwezig, waarvan ongeveer 1/3 Nederlandstaligen. 
Logisch, want er zijn slechts 2 Nederlandstalige districten, vergeleken bij 4 Franstalige districten.
Er werd over 18 voorstellen van besluit gestemd. De meeste daarvan werden met overgrote meer-
derheid goedgekeurd, op af en toe één of enkele neen-stemmen of onthoudingen na. Voor heel 
wat voorstellen werden er echter nog amendementen van één of meerder districten ingediend, 8 in 
totaal. 

Pionieren
De belangrijkste amendementen gingen over het voorstel van besluit voor het pionieren en net voor 
dat belangrijke voorstel van besluit bleek dat met de meerdere amendementen en na veel over en 
weer overleg, dat de afgevaardigden voor de synodevergadering jammer genoeg nog niet tot vol-
doende eensgezindheid voor een stemming konden komen, omdat de meningen nog te ver uiteen 
lagen en diverse afwegingen blijkbaar nóg eens moeten herkauwd worden. 
Zo bleek b.v. dat de meeste afgevaardigden van de twee Nederlandstalige districten Oost- en 
West-Vlaanderen en Antwerpen-Brabant-Limburg er geen probleem mee hebben dat een pionier 
een Master in de theologie behoort te hebben. Zij vinden namelijk dat een pionier theologisch ge-
sproken stevig in haar of zijn schoenen behoort te staan. Want ze vinden dat bij dit pogen om de 
protestantse geloofsgemeenschap laagdrempeliger te maken en dichter bij de mensen te brengen, 
dit niet mag resulteren in het verwateren van de christelijke boodschap. 
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Die wens voor een Master in de theologie neemt niet weg dat een pionier b.v. het pionierschap wel 
kan beginnen met enkel een Bachelor in de theologie, mits de pionier zich ertoe verbindt om tijdens 
de periode van het pionierschap (typisch 5 jaar) de aanvullende studie voor een Master in de theo-
logie aan te vatten en te behalen. De huidige pionier voor VPKB Aalst, Tom Schepers, is daar een 
schitterend voorbeeld van. Hij bevestigde dat die Masterstudie tijdens zijn pionierschap voor hem 
een echte meerwaarde heeft: die Masterstudie helpt hem bij zijn praktijk van het pionierschap en 
omgekeerd is zijn praktijkervaring van het pionierschap heel nuttig bij zijn Masterstudie.
Wat wel een vurige wens is binnen de beide Nederlandstalige districten, is dat de pioniers de be-
voegdheid zou toegekend worden om de twee protestantse sacramenten, Heilig Avondmaal en doop, 
te mogen bedienen en dat tenminste in de eigen toegewezen lokale gemeente.

Bij de vier Franstalige EPUB-districten liggen de wensen en behoeften echter aanzienlijk anders. Het 
blijkt in Franstalig België namelijk steeds moeilijker om Masters in de theologie te vinden, zelfs voor 
gewone predikantsplaatsen, laat staan voor pioniers. Dat is de reden waarom onze Franstalige vrien-
den er op aandringen om voor een pionier niet het hogere niveau van Master in de theologie te 
eisen, maar zich tevreden te stellen met het lagere niveau van Bachelor.
Overigens is de FPTR (de protestantse Faculteit te Brussel) een nieuwe Masteropleiding aan het sa-
menstellen, specifiek toegespitst op twee nieuwere en laagdrempelige vormen van kerk-zijn: het 
pionieren en het stadspredikantschap. U ziet het, bepaalde voorstellen voor vernieuwing worden 
heel grondig besproken en alle meningen komen aan bod. Nadeel van die open debatcultuur is dat 
de besluitvorming soms wel heel moeizaam en tijdrovend kan zijn.
De Synodevoorzitter vroeg de synodevergadering om, mede uit respect voor het vele werk dat de 
werkgroep Eigentijds Kerk-zijn over Pionieren nu al meerdere jaren heeft verzet, te beloven dat over 
dit voorstel van besluit voor pionieren op de synodevergadering van 2022 zal worden gestemd, dus 
zonder dit nog eens uit te stellen. Het stemmen over dit besluit is trouwens in het belang van de pio-
niers om hen een duidelijk statuut met meer rechtszekerheid te geven.

Antisemitisme
Ook het voorstel van besluit over antisemitisme werd tot de volgende synodevergadering uitgesteld, 
omdat ook dit onderwerp blijkbaar bij velen gevoelig ligt, onder meer omdat geloof en politiek hier 
nogal door elkaar heen gehaald worden.

Micheline Morel
Francis Van De Walle
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21 november 2021|
Buitengewone gemeentevergadering

Gemeentereglement geactualiseerd

Het verouderde plaatselijk gemeentereglement was aan herziening toe. 
Sinds begin 2020 zijn we met een paar leden van de kerkenraad samen met 

Anton Renting (als jurist en zeer actief lid van onze Kerk) aan de slag gegaan om het Ge-
meentereglement aan te passen. Misschien dien ik toch even in herinnering te brengen dat onder-
tussen ook de Kerkorde binnen de VPKB al vernieuwd is. Ons huishoudelijk reglement was dus nog 
steeds niet aangepast, terwijl dat in de meeste gemeenten wèl al gebeurde.  

Maar waarom het reglement nu aanpassen? Een steeds terugkerend probleem waar we als kerken-
raad en bestuursraad op botsen, is het vinden van leden voor die twee raden. Voor de Bestuursraad 
moeten die bovendien in Groot Gent gedomicilieerd zijn. In het huidige Gemeentereglement wordt 
er nu nog een onderscheid gemaakt tussen belijdende leden en sympathisanten. Er dient opgemerkt 
dat er heel wat belijdende leden op papier lid zijn, maar die daarom vaak niet actief of betrokken zijn 
bij het kerkgebeuren. In onze gemeente zijn we blij met de groep sympathisanten die wekelijks of 
zeer regelmatig naar de diensten komen of actief deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door 
de kerk. Met de aanpassing van het gemeentereglement willen we de laatste groep mensen actiever 
bij het hele gebeuren van kerkzijn betrekken. En dat kan door ook hen een stem te geven. 

In functie daarvan zijn een aantal zaken in het huishoudelijk reglement aangepast. 
U allen kreeg het document in de loop van oktober via e-mail toegezonden waarop u kon reageren. 
Enkele gemeenteleden zijn hierop ingegaan.  Waarvoor dank. De kerkenraad heeft samen met Anton 
Renting gepoogd om in eer en geweten rekening te houden met de opmerkingen, die soms van vor-
melijk aard waren (spelfoutjes) of meer inhoudelijke zaken benoemden.
Op de vergadering werden nog verschillende zaken besproken. Uiteindelijk werd gestemd over het 
minimum quorum van aanwezigen bij een stemming (gebracht op ¼ van het aantal leden), het opne-
men van de sympathisanten als lid in het reglement en vervolgens over het gehele document.

Dit resulteerde in het aanvaarden van het hernieuwde en aangepaste document met een ruime 
meerderheid aan stemmen. We hopen van harte dat we hiermee de aanvaarding van ernstig geïn-
teresseerde kerkgangers kunnen beogen en dat alles in het kader van het goed functioneren van de 
kerkelijke gemeente.

Aletta Rambaut (namens de Kerkenraad) en Anton Renting 
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21 november 2021|Voleindingszondag

Gebed om troost

Heer, mijn hart
is ziek van verdriet,
die mij lief was,
is dood,
er is een leegte 
waar geen taal voor is,
mijn woorden
strompelen naar U toe,
mijn gedachten struikelen,
God, vang mij op,
ik ben zo radeloos moe.
Nu ik weet wat verdriet is,
laat mij ook weten
wat troost is.
Het is zo donker,
toon uw gezicht,
laat mij het licht
van uw ogen zien.

Jaap Zijlstra
(voorgelezen door Rita Martens)

Gemeenteleden overleden:
Nap van Zuuren
Isabelle Leyman
Ko van Heest

Overledenen, niet verbonden aan de gemeente:
Gustaaf Matthys (echtgenoot van Irma van Belle)
Frits Parmentier (schoonbroer van Hans en Marijke Schaefer)
Gaston Dhont (broer van Pascal Dhont)
Marie Hermans (moeder van Serge Engelbosch)
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Vooruitblik

Advent

Met dank aan Etty Deel-
stra voor het maken van de 
mooie Adventskrans!

9 december 2021|Debatavond Antwerpen

Een bisschop, een filosoof en een dominee over de 
moed om (niet) te spreken over God
In het spoor van Bonhoeffer
Mgr. Johan Bonny, prof. dr. Guido Vanheeswijck en ds. Bert Dicou
 
Donderdag 9 december laten een bisschop, een filosoof en een protestants 

theoloog hun licht schijnen over de vraag of en hoe in onze samenleving de christelijke geloofstaal 
wel of niet zou moeten klinken. Geïnspireerd door de grote Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.
 
Het lijkt in onze maatschappij steeds minder vanzelfsprekend om te geloven, laat staan om daar ook 
nog eens (publiekelijk) over te spreken. Wat betekent dat voor de christelijke geloofstaal? De Duitse 
theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) peilde reeds in zijn beroemde gevan-
genisbrieven hoe ingrijpend onze situatie is veranderd ten opzichte van vorige eeuwen. Die situatie 
vraagt van ons een andere manier van spreken en denken over God. Over deze gedachten willen we 
met elkaar verder denken. Wat is het eigene van wat de Kerk te zeggen heeft en is dat al dan niet van 
belang voor onze samenleving?
Over die vraag wordt van gedachten gewisseld door drie sprekers: mgr. Johan Bonny, ds. Bert Dicou 
en prof. Guido Vanheeswijck. Alle drie leggen ze hun eigen gedachten voor, om vervolgens met elkaar 
en met u in gesprek te gaan over de thematiek.
 
Johan Bonny is de 22ste bisschop van bisdom Antwerpen. In 2019 schreef hij het boekje Herbeginnen 
bij Jezus Christus waarin hij ervoor pleit dat we in ons gelovige spreken en handelen moeten begin-
nen bij Jezus Christus, bij hoe hij handelde en sprak en in ons midden was.
Bert Dicou is predikant van protestantse gemeente de Wijngaard in Antwerpen en docent aan het 
Arminius Instituut in Amsterdam. 
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Vooruitblik
Hij schreef en publiceerde in 2019 samen met andere auteurs het boek Ons leven vieren. Zijn ideaal 
is een Kerk die naar buiten treedt en de verbinding zoekt.
Guido Vanheeswijck is hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Antwerpen en de KU Leuven. In 
2019 verscheen van zijn hand het boek Onbeminde Gelovigen. Hij schetst daarin hoe geloven impo-
pulair werd en waarom juist een religieus perspectief belangrijk en zinvol is.
 
Wanneer: donderdagavond 9 december, 20:00
Waar: Christusgemeente, Bexstraat 13 - Antwerpen
Opgave bij: dsbarrykriekaard@gmail.com

19 december 2021|Opname Kinderkerstspecial
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Vooruitblik

20 december 2021|Seniorenkerstfeest 2021
Vorig jaar hebben we geen seniorenkerstfeest mogen organiseren, dus dit 
jaar kijken we er dubbel naar uit. Wij zorgen voor voldoende ruimte en 
CO²-meter want het gaat in het kerkgebouw door.

Welkom om kerstliederen te zingen, te genieten van het gezellig samenzijn 
met een drankje en een hapje, een kerstverhaal en teksten uit de bijbel.
U komt toch ook? Wij kunnen ook zorgen voor vervoer.

Ik wens je toe dat je een beetje mag lijken
op de figuren uit de stal:
Op Maria… groot door haar geloof
Op Jozef… groot door zijn bescheidenheid
Op de herders… groot door hun zorg
Op de ezel… groot door zijn koppige trouw
Op de os… groot door zijn trekkracht
Maar vooral op het kind… groot door zijn kwetsbaarheid.
(K. D. Smet)

Locatie: Brabantdamkerk Gent
Deuren open om 14.30 uur
Aanvang om 15 uur
Zijn er nog vragen….. bel maar Rita Martens 09/362.83.38

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
02 december: Rudy Liagre 
08 december: Myriam Hoste 
08 december: Aron Buzogàny 
09 december: Erika Ehrhardt 
14 december: Johan Temmerman 
21 december: Alice Valenti n 
23 december: Andrea Bral 
24 december: Paul Van Meerssche 
26 december: Lucie Cornel 
27 december: Regina Lehman 
28 december: Ben De Jonge 
29 december: Maurits Bijtebier
30 december: Melanie Voorham
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Vooruitblik

29-31 december 2021|Wintervakantie voor jeugd

Nood aan er even tussenuit te zijn? 
Dan hebben wij een toffe wintervakantie voor jou! Georganiseerd door 
de Protestantse Jeugddienst en de Adventistische Jeugd.
Na het succes van de jongerenvakantie te Oostende deze zomer, herha-
len we deze succesformule in de winter.
We logeren in het ontmoetings- en verblijfcentrum CIRAC, in het hart 
van het Ardense dorpje Marcourt, in een prachtig park van 6 hectare 

waardoor het beekje de Quartes stroomt.
Op het programma: ontmoetingen met andere jongeren, uitstapjes, avondactiviteiten, spiritualiteit, 
en keiveel fun!

Meer info: +32 (0) 2 511 44 71 - info@protestant.link

Het is sinds mensenheugenis een jaarlijkse traditie dat het bestuursor-
gaan van de Brabantdamkerkgemeente de eerste zondag van het nieu-
we jaar een bescheiden nieuwjaarsreceptie aanbiedt aan alle kerkgan-
gers die het presteren om al op de eerste zondag van het nieuwe jaar 
naar de kerk te komen.

Ook op zondag 2 januari 2022 hoopt het bestuursorgaan dit te kunnen 
aanbieden, meteen na afloop van de eredienst, in het onthaalgedeelte van de kerk. Uiteraard onder 
voorbehoud dat de coronatoestand het op dat ogenblik toelaat.

2 januari 2022|Nieuwjaarsreceptie
voor de Gent-Brabantdam kerkgemeenschap

15 januari 2022|Nieuwjaarsreceptie voor de 
vzw De Helpende Hand – Zwinaarde 

Onder voorbehoud dat de voorzorgsmaatregelen in verband met de aanhou-
dende coronapandemie het zouden toelaten, plant de kerkenraad een nieuw-
jaarsreceptie voor de doelgroep van de VZW De Helpende Hand. 

Op zaterdag 14 december 2019 had Philippe Adams en team nog een heerlij-
ke kerstlunch voorgeschoteld aan de doelgroep van De Helpende Hand in de 
Pichal zaal van het PCC, Keizer Karelstraat 187, Gent. 

Deze keer heeft de kerkenraad in ruggenspraak met het bestuur van De Helpende Hand geopteerd 
voor eens iets anders, namelijk een nieuwjaarsreceptie, aangevuld met soep en belegde broodjes.
Die nieuwjaarsreceptie voor de doelgroep van De Helpende Hand is gepland voor zaterdagmiddag 15 
januari, aanvang om 12:30. 
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Ook mensen van de Brabantdamkerkgemeenschap en sympathisanten zijn welkom als gast. Want 
zo kunt u persoonlijk en ongedwongen kennis maken met de mensen van deze doelgroep die - in 
principe tijdelijk - beroep wensen te doen op ondersteuning van De Helpende Hand en ervoor in 
aanmerking komen. 

• Wilt u die zaterdag 15 januari in de kerk komen meehelpen bij de voorbereiding (onder meer 
voor de vers belegde broodjes) en daarna bij de bediening van de receptie, de soep en de beleg-
de broodjes en daarna bij de opruim? Uiteraard kunt u dan tussendoor ook deelnemen aan de 
receptie zelf. Dan verwachten we u als helper in de kerk om 10:30.

• Of wilt u die zaterdagmiddag 15 januari gewoon als gast komen deelnemen aan deze receptie b.v. 
om zo kennis te kunnen maken met de doelgroep van De Helpende Hand? Dan verwachten we u 
als gast in de kerk om 12:30.

In elk geval:  gelieve uw deelname uiterlijk woensdag 12 januari 2022 te melden aan Francis Van De 
Walle (GSM 0474 471 856, ofwel e-mail fjvdwalle@gmail.com) en duidelijk aan te geven hoe u wenst 
deel te nemen: als helper (10:30) of enkel als gast (12:30). 

Vooruitblik

Een stadspredikant voor Gent - stand van zaken 
Goed nieuws! Op de vacature voor een stadspredikant, die op 6 oktober gepubliceerd werd, hebben 
we tot onze vreugde twee sollicitaties binnengekregen. 
De begeleidingscommissie wil beide kandidaten gaan uitnodigen voor een gesprek. 
We proberen daarbij de sollicitatieprocedure nog in de maand december op te starten. 
We zien uit naar goede ontmoetingen en vragen met oog hierop uw gebed.

Namens de begeleidingscommissie,
ds. Peter Smits

Dendermonde, 25/11/2021

Geloof op televisie
Netflix.com - Shtisel

In de inmiddels drie seizoenen tellende serie Shtisel krijg je op een zeer milde wij-
ze een inkijk in het dagelijkse leven van de Joodse (ultra)orthodoxie.
Televisie en internet zijn er uit den boze, gemeenschap en familie juist van grote 
waarde en boven alles wil men leven naar de Halacha, de geboden van G_d (een 
orthodoxe Jood spreekt de godsnaam niet uit). Het klinkt misschien zwaar, maar 
niets is minder waar. De serie blinkt uit in een mooie mix van ernst en humor, van 
drama en lichtvoetigheid.

Bron: Kwartaalblad Petrus van de PKN

P.S.  Taal: Hebreeuws en het mooie Jiddisch (vooral de oudere generatie) met Nederlandse 
 ondertiteling.
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

Mieke Felix

Even, even, tijdens het leven,
word ik een ander ding gewaar.

Hubert Van Herreweghen (1967)

De man zit onder een vleugel van zijn vliegtuig. Zopas heeft hij een noodlanding moeten maken. Hij heeft 
het overleefd, dat wel. Maar daarmee houdt het ook op. Rondom hem niets dan zand en stenen. En hij 
weet dat de schaduw van zijn vliegtuig hem niet lang meer zal kunnen beschermen tegen de verzengende 
hitte. De woestijn, de eenzaamheid, de leegte, hij kent het als geen ander. Hoe vaak heeft hij er al niet 
over geschreven? 
En dan hoort hij plots een stem. Een kinderstem. “Toe, teken eens een schaap voor me.”
Zo begint Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) het verhaal dat hem beroemd zal maken: De kleine prins 
(1943). En ik, die nog nooit een woestijn van dichtbij heb gezien, kan bij het beeld van de bloeiende woes-
tijn dat Jesaja ons voorspiegelt, alleen maar denken aan een man en een kind die samen een verborgen 
waterput ontdekken in de lege vlakte. Het kind komt van een andere planeet waar het, tot zijn groot ver-
driet, een bloem heeft achtergelaten, een roos. Zal hij die ooit terugzien? Uiteindelijk blijft de man alleen 
achter in de woestijn, die hem nu nog leger lijkt dan daarvoor. Maar even, heel even, was alles anders. En 
nu kan hij naar de sterren kijken en weten dat hij niet alleen is. De woestijn bloeide. Even maar – en het 
is al voorbij. 
“Even maar, nog tijdens het leven, voel ik een ander ding beven boven en naast mijn verstand,” schrijft de 
dichter Hubert Van Herreweghen (1920-2016) zo’n twintig jaar later. Ook hij kijkt naar de sterren, naar de 
immense leegte die ons omringt. Wat kan ik doen? Ik schrijf een gedicht – en ik zie dat de woestijn bloeit. 

JESAJA 35:1-2
De woestijn zal zich verheugen,
De dorre vlakte vrolijk zijn,
De wildernis zal jubelen en bloeien
Als een lelie welig bloeien,
Jubelen en juichen van vreugde.

Zoals engelen vroeger verschenen,
Verschijnt mij een kind of een tak, 
Een grashalm kan mij doen wenen, 
Zo oud werd ik, zo zwak.

(…)

Zoals engelen vroeger verschenen
Verschijnt mij een berm of een 
beek. 
En een kind. Het is al verdwenen. 
zo oud werd ik, zo week. 

Hubert Van Herreweghen,
 ”Tak” (fragment)

HET GEDICHT 

In een wankelbaar evenwicht,
op het koord tussen staan en vallen,
een bliksem tijd, een felle schicht
tussen de duizelende getallen
van melkwegen in heelallen
schrijft een luisterend man een gedicht. 

Hubert Van Herreweghen, 
uit: De bulleman & de vogels, 2015

Je leeft met de wind, met de sterren, met de 
nacht, met het zand, met de zee. Je speelt 
een spel met de natuur. Je wacht op de 
ochtend, zoals een tuinman uitkijkt naar de 
lente. En dan, bij de landing, kom je aan in het 
beloofde land en je zoekt de waarheid in de 
sterren.

Antoine de Saint-Exupéry,
Terre des hommes (1939)
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Voor de kids

Ingezonden door Martine De Jonge
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Oktober en november waren traditioneel maanden 
met veel activiteiten, met als hoogtepunt de Synode 
op 13 en 20 november, waar ons district goed verte-
genwoordigd was. Daarvan werd de eerste dag door 
velen als erg nuttig en zinvol ervaren, maar de tweede 
veeleer als langdradig en besluiteloos.

Op 20 november vormde Eigentijds Kerkzijn de hoofd-
schotel, maar bleef het bij een uitwisseling van ideeën en de conclusie dat de districten met die 
ideeën nu verder aan de slag moeten. Dat is waar Oost- en West-Vlaanderen al langere tijd mee bezig 
is en waaruit o.a. de vacature voor de stadspredikant in onze stad ontstond, waarvoor zich intussen 
twee sterke kandidaten hebben aangemeld.

In Roeselare is na het emeritaat van ds. Bouman ook al een kandidaat in beeld voor de opvolging, 
en in Kortrijk startte ds. Kroon uit Menen als consulent de laatste voorbereidingen voor het beroe-
pingswerk, vol vertrouwen in de kandidatuur van ds. Peter Smits.  In Gent-Rabot tenslotte wordt de 
vacature voorbereid die zal ontstaan na het emeritaat van ds. Marc Loos in april 2022.

In alle gemeenten worden geplande activiteiten door de toenemende vierde golf van de pandemie 
weer op een laag pitje gezet en in sommige gemeenten kampt men met zieken of mensen in quaran-
taine. Het is vaak bang afwachten hoe de komende Adventsweken zullen verlopen. 

Voor het jeugdwerk ProJOP in Vlaanderen heeft de communautaire vergadering van de Synode drie 
mensen aangeduid (2 predikanten en 1 pionier), die tegen de zomer 2022 een concreet voorstel moe-
ten uitwerken voor een doorstart, nadat de stuurgroep eerder dit jaar ontbonden werd. 
Na de districtsvergadering van 27 november doen we het wat rustiger aan, maar hervatten in januari 
met een gesprek tussen het districtsbestuur en de Synodale Raad, waarin o.a. het recente Vlaamse 
decreet op de erediensten onder de loep wordt genomen. In 2022 zullen ook de kerkvisitaties weer 
opgestart worden en komt de jumelage van ons district met Zuid-Afrika opnieuw op tafel.

Tot slot: op 19 maart is er een extra-Synode over het klimaat en op Hemelvaartsdag de volgende 
ProFest. Na Gent in 2019 is Namen nu aan de beurt met als onderwerp het 100-jarig partnerschap 
met de EPR in Rwanda. Wij hopen dat ook uit Vlaanderen velen de reis die dag samen zullen kunnen 
maken.

Rudy Liagre, 
districtssecretaris

District

Nieuws uit het district
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Meditatie
Sprankeltje hoop  (Jesaja 42, 1-6 ) 

Wanneer de decembere-
ditie van onze Kerkbrief u 
bereikt, is de tijd van stil 
worden en verwachten 
al aangebroken. Met Ad-
vent begint het nieuwe 
kerkelijke jaar, wanneer 
Christenen wereldwijd 

met veel verwachting uitkijken naar de komst 
van Christus. 

In hoofdstuk 42 van zijn boek introduceert Jesaja 
een belangrijk persoon die aan alle volken recht 
doet kennen. Wie deze persoon was en wat hij 
precies zal doen, waren vragen die 700 jaar on-
beantwoord bleven. 
Wie de knecht van God is die we bij Jesaja ont-
moeten, is voor ons geen geheim meer, Jezus 
Christus komt om Gods recht op aarde te vesti-
gen. Het klinkt goed wat Jesaja zegt, vrede voor 
de mensen, een wereld zonder grenzen waar 
niemand verdrukt wordt en niemand moet 
vluchten. Een ideale wereld die in contrast staat 
met de huidige.

Jesaja liet weten dat de knecht die komende is, 
niet schreeuwt, hij verheft zijn stem niet en roept 
niet luidkeels in het openbaar. In 2021 wanneer 
de wereld luid is door schreeuwende wereldlei-
ders en naar macht hongerende politici, klinken 
de woorden van de profeet vreemd in onze oren, 
met een rustige leider bereikt men de massa 
niet dezer dagen. Hier gelden andere regels. Wie 
het hardst roept, krijgt zijn zin. Het recht van de 
sterkste triomfeert. Wie in de weg staat, wordt 
opzij gezet en de kritische stemmen worden tot 
zwijgen gebracht. 

Het doet goed in deze Advent om te lezen dat 
Jezus die komende is, het geknakte riet niet zal 
afbreken, de kwijnende vlam niet zal doven en 
het recht zuiver zal doen kennen. Wij mensen 
hebben de neiging om onze wil kost wat kost 
door te zetten, de knecht des Heren denkt hier 
anders over. Jezus komt om Gods recht op aarde 
te vestigen. 

Profeet Jesaja brengt deze boodschap van recht 
en hoop aan de Joden in ballingschap, die daar 
zonder recht en zonder hoop zaten. Nu mogen ze 
horen: zie, mijn knecht, God zal het gaan goed-
maken! Een sprankeltje hoop voor de joden in 
ballingschap.

Het Nieuwe Testament presenteert ons de hoop 
als “een zeker anker voor onze ziel” (Gal. 6,19) 
een vaste zekerheid. Een stevig houvast in de 
donkere dagen van Advent. 

Hebben wij hoop? Het is heel belangrijk om dat 
te hebben. Hoop op wat God heeft beloofd. Een 
doel om voor te leven en iets om naar uit te zien 
en vast te houden als het moeilijk is. Hebben we 
dat? De hoop van een christen is gericht op de 
toekomst en niet zomaar, maar wel gebaseerd op 
wat God belooft dat komen gaat. Niet alleen aan 
de Joden in de ballingschap, maar ook aan ons 
wordt beloofd dat de knecht recht zal brengen 
en ieder die op Hem vertrouwt daarin mag de-
len. 

Het is Advent, een tijd van uitzien naar Jezus. Zijn 
komst met kerst en Zijn komst voor eens en al-
tijd. Zijn komst ook in onze eigen hart. Kijken we 
uit naar Hem?
Dit jaar vieren wij advent met Augustinus, de kri-
tische stem van de kerkvader maakt ons attent: 
"Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de 
stal van Bethlehem, maar niet in ons hart, dan 
was zijn geboorte waardeloos." 

(Uit: U bent niet ver, Op weg met Augustinus, 2009, 
Kampen)

Ds. Tihamér Buzogány 
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mijnschool

Nieuws vanuit de Gaspard in rare tijden
De afgelopen maanden is op de Gaspard de Colignyschool heel 
wat bedrijvigheid geweest. Begin oktober kon de jaarlijks ge-
plande fancy fair gelukkig weer doorgaan. Dit jaar werd die 
voorafgegaan op vrijdagavond door een reünie voor oudleer-
lingen en oudleerkrachten. Jacqueline Vanderhaegen, Paul 
Bruynooghe en ondergetekende, stonden samen met direc-
teur Willems en het beschermcomité in voor de organisatie 
voor een gesmaakte avond. Het was een fijn weerzien met 
velen (een 200-tal), jong en minder jong, en het deed deugd 
om samen herinneringen op te halen. Maar laten we ook de 
mogelijkheid om het eindexamen opnieuw te maken niet vergeten. De huidige leerkracht van het 
zesde maakte een reeks vragen op die bij velen in de smaak vielen! In groepjes van twintig konden ze 
onder het waakzame oog van meester Erwin het examen oplossen en hun einddiploma in ontvangst 
nemen! Misschien wel het hoogtepunt van de avond was het gezamenlijk zingen van ons schoollied 
(1959) met de kernachtige woorden geschreven door ons gemeentelid Annelies Bier, op tekst gezet 
door Dispa, waarvan het refrein luidt: Jong fris en krachtig staan wij paraat, waar de weg ook voeren 
mag, Jezus met ons gaat. Tot slot werden verschillende juffen in de bloemetjes gezet, waaronder juf 
De Vloed, juf Rog, juf Neyt en juf Joziasse.

De volgende dag was het dan fancy fair onder een stralende blauwe lucht, met aangename tempera-
turen zodat we fijn buiten op de speelplaats de heerlijke vers gemaakte vol-au-vent konden verorbe-
ren, gemaakt door… ja onze huiskok Philippe. 

De kinderen konden ongedwongen de traditionele spelletjes spelen en zo veel punten verzamelen 
om tot slot een leuk geschenkje uit te kiezen.

Toch is er nog ander nieuws te melden i.v.m. de uitbreidingsplannen en de daaraan gekoppelde 
bouwperikelen. Er lijkt een mogelijkheid om uit de impasse te geraken. Op het moment dat ik dit 
tekstje schrijf, wordt er een dringend overleg gepland met alle bestuursleden om knopen door te 
hakken! Over de uitslag van deze vergadering zal ik u met plezier berichten in de volgende kerkbrief. 
Maar ik kan u al een tipje van de sluier oplichten: het zal een zeer positief bericht zijn! En dan kunnen 
we eindelijk onze acties om de nodige financiële middelen te verzamelen terug opnemen en ervoor 
gaan. Nog vòòr we zicht hadden op een oplossing koos de Kerkenraad om de helft van de collecte van 
de Kerstbrief te bestemmen voor de Gaspard. Ook de Kerstcollecte zal voor de school bestemd zijn. 
Wij zijn u alvast dankbaar voor uw milde gaven en willen u allen een gezegend kerstfeest wensen. 

De kinderen van de Gaspard zullen alvast een andere muzikale invulling geven aan de jaarlijks musical. 
Omdat die om de gekende beperkende redenen niet kan doorgaan wordt een alternatief uitgewerkt. 
De kinderen zullen in groepjes in de Rijsenbergstraat Kerstliederen gaan zingen. De zingende klassen 
doen me spontaan denken aan het zingend schooltje waarover juf De Vloed me al vaak vertelde. Zij 
ging in de jaren vijftig al zingend in de omliggende straten van de school om huis aan huis reclame 
te maken voor de school. We hopen dat de kinderen toch een mooie voorbereidende tijd naar Kerst 
mogen beleven en vertrouwen op de Heer, dat Hij hen behoedt en beschermt!

Aletta Rambaut, 
voorzitter van het Schoolbestuur
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Wel en wee in de Brabantdamgemeente

Pastoraat

We zitten in de donkere dagen voor Kerst, maar 
hebben al 1 kaarsje mogen aansteken op de 
mooie, stemmige adventskrans, gemaakt door 
Etty… een sprankeltje licht in de duisternis!
Dus worden er weer voorzichtige plannen ge-
maakt in de hoop dat wij Kerst toch iets uitge-
breider zullen mogen vieren dan in 2020… af-
wachten maar en er ondertussen het beste van 
maken?

De bijdrage van de kinderen en het Kerstfeest in 
de kerk zal alvast Coronaproof verlopen, dus ie-
dereen welkom!

We kunnen thuis ook enkele kaarsen laten bran-
den. De 75-plussers van de gemeente mogen een 
bezoekje verwachten van een afgevaardigde van 
de kerkenraad, met het traditionele kalendertje! 
De een zal de kerstboom al zetten, de andere is 
begonnen aan het schrijven van de kerstkaart-
jes…
Maar er zijn wel heel wat mensen die jammer 
genoeg geen gelegenheid hebben om op jacht 
te gaan naar cadeautjes voor onder de boom, 
omdat zij aan huis gebonden zijn, in rusthuis of 
ziekenhuis verblijven of misschien zelfs omdat 

zij niemand hebben waar zij 
een presentje zouden willen of 
kunnen voor kopen. We den-
ken zeker in deze tijd extra hard 
aan al wie zich eenzaam voelt… 
Dat geldt ook voor de mensen 
die rouwen om een dierbare 
van wie zij in het laatste jaar af-
scheid hebben moeten nemen. 
Tijdens de dienst van de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, 
Voleindingszondag, werden in 
onze gemeente 7 namen ge-
noemd en herdacht. Zij worden 
nog elke dag gemist.

Serge Engelenbosch moest 
afscheid nemen van zijn hoog-

bejaarde moeder. De uitvaartplechtigheid had 
plaats in Lochristi en we probeerden met een 
kleine delegatie uit onze gemeente Serge tot 
steun te zijn. Veel sterkte gewenst, Serge.

Tinyih Armstrong, oudste en verantwoordelijke 
van de PCC kerkgemeenschap, die op zondagna-
middag in onze kerk hun dienst hebben, vernam 
het overlijden van zijn tante, in Luxemburg. Wij 
bieden onze deelneming aan. 

Truus Martens-Bos is bedlegerig na een ongeluk-
kige val. Het is sneu dat haar val weer tot immo-
biliteit leidt. Iemand schreef: wat worden we op 
het einde van ons leven toch als breekbaar glas… 
Flink zoals zij toch de moed niet laat zakken. Zo-
dra er plaats is zal zij voor een kortverblijf naar 
WZC Melitza gaan. 

Pierre Liagre onderging een kleine ingreep. Hij 
ondervindt de gebreken van de ouderdom maar 
houdt er de goede moed in en besluit het ge-
sprek dikwijls met een humoristische noot.

Karel Piessen wordt kort gehouden door zoon 
Wim, die heel voorzichtig is: geen vreemd volk 



23 | 

Pastoraat
over de vloer en niet onder het volk gaan lopen 
als het niet nodig is. Jammer genoeg zijn er wat 
mensen uit hun omgeving ernstig ziek geweest 
en zelfs een paar overleden door covid… Samen 
houden zij dan weer de hond kort, een uitste-
kende waakhond en een trouwe metgezel voor 
Karel. 

We bewonderen Evie Jacques om haar moed in 
de strijd tegen de vreselijke ziekte… Heel veel 
sterkte en doorzettingsvermogen gewenst, Evie!

Marleen Van Hoornyck moet na een drukke 
schoolweek in haar vrije tijd telkens voldoende 
rusten door een heel pijnlijk nek. Marleen hoopt 
op een doeltreffende behandeling… Goede 
moed gewenst, Marleen!

Joris van Belle werd aan de heup geopereerd en 
mocht 3 weken niet steunen. Gelukkig mag hij 
nu weer voorzichtig beginnen stappen en kan de 
revalidatie beginnen. Hopelijk weer gauw op de 
been, Joris!

Mireille Cottenier-De Kuyper is blij dat de pijn in 
de rug weer veel beter is na een goede behande-
ling. Zij was een tijdje buiten strijd maar nu weer 
in goede vorm.

Rita, Janny en de hele dansgroep vinden het erg 
jammer dat er voorlopig weer niet meer gedanst 
wordt… heel wat van de dansers zijn een beet-
je bang in met de huidige COVIDtoestanden en 
blijven liever thuis. Zeker blijven bewegen hoor, 
dames!

Op de afdeling waar Huguette verblijft, waren 
een paar medebewoners besmet met het ge-
vreesde beestje, gelukkig werd Huguette ge-
spaard. De restricties zullen wel weer niet aan-
genaam geweest zijn voor de bewoners in St. 
Coleta… Van hieruit een bemoedigende groet, 
Huguette!

En dan was het dit afgelopen weekend erg schrik-
ken voor Daniël en Christian, toen Christian on-
wel geworden is en midden in de nacht moest 
overgebracht worden naar het ziekenhuis voor 

problemen met het hart. We hopen van harte 
dat je ondertussen aan de beterhand bent, Chris-
tian en dat de artsen je goed konden helpen. We 
wensen jou en Daniël veel sterkte toe in deze on-
zekere tijd!

Een heel fijn nieuwsje komt hier nog binnen ge-
dwarreld… Patrick Beuckels, één van onze orga-
nisten, is voor het eerst opa geworden van een 
kleindochtertje, Nora! Patrick glom van trots 
toen hij dit vertelde en hij kijkt al uit naar de op-
pasmomenten! Hartelijk gefeliciteerd, Patrick! 
We hopen dat het kleine meisje gezond en blij 
mag opgroeien!

Ook wie hier niet genoemd wordt, is niet verge-
ten! We denken aan wie we niet vaak meer zien 
maar die toch steeds in de herinnering blijven! 
Ik hoorde in de afgelopen weken over verkoud-
heden en arthrose en vermoeidheid en vergeet-
achtigheid en pijntjes in de rug, de heup, de tan-
den… Maar er werd ook gezegd: we mogen niet 
teveel klagen, we mogen niet alleen treuren, we 
moeten ook blij en dankbaar zijn. Na veel van het 
bovenstaande nieuws, hoop ik dat iedereen dat 
een klein beetje kan herkennen en beamen… 

We mogen temidden van de duisternis die ons 
omringt al een beetje licht zien in de geboorte 
van onze Heiland, de Verlosser. Dat bid ik u allen 
toe! Licht en de zegen van de Heer!
Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe!

Martine De Jonge
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Allerlei

Even voorstellen: onze nieuwe museummedewerker
Dag! Via deze weg wil ik mij graag aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is Jozefien Blommaert 
en ik ben de nieuwe museummedewerker van 
het Protestants Museum de Geuzenhoek.

Ik woon al mijn hele leven in Horebeke, mijn 
familie langs vaderskant zijn echte Horebeek-
se geuzen. Ik heb geschiedenis gestudeerd in 
Kortrijk en Leuven. Mijn voornaamste interes-
se (en passie) ligt bij kerk- en cultuurgeschie-
denis. 
De voorbije jaren was ik in dienst bij het Rijks-
archief. Ik ben lid van lid van de Evangelische 
kerk in Oudenaarde. Ik hou erg van muziek: ik 
zing en speel fagot.

Sinds 1 oktober werk ik in het Protestants Museum De Geuzenhoek.  Een prachtig museum, op een 
prachtige plek, met een prachtig verhaal, dat ook een beetje mijn verhaal is.

Momenteel werk ik me in: er zijn heel wat praktische en organisatorische zaken die aandacht nodig 
hebben. Geleidelijk aan willen we ons ook meer richten op de buitenwereld. Hier is het vooral een 
kwestie van zichtbaar te zijn en gevonden te kunnen worden. Door contacten te leggen, contacten te 
onderhouden en aanwezig te zijn. Daarnaast willen we ook werken aan de uitstraling van het muse-
um, het aanbod verbreden en goed zorg dragen voor de collectie van het museum.  

De link met de geloofsgemeenschap is erg belangrijk voor het museum: de kerk, haar geschiedenis en 
haar getuigenis zijn de bestaansredenen van dit project. Het is het verhaal van de Geuzenhoek dat we 
in het museum willen vertellen, en we willen dat samen brengen met de geuzen van de Geuzenhoek.

Het museum heeft voor iedereen wel iets te bieden: een rustig kijk-bezoek of een geanimeerde rond-
leiding, een goed gesprek, een ontmoeting, een aanzet tot begrip, stof tot nadenken. Dit is waar ik 
me de komende tijd voor wil inzetten, zo de Heer wil. Het zal een zoektocht zijn, zowel voor mij als 
voor de vrijwilligers van het museum en voor de gemeenschap. 

Ik hoop dat in de komende jaren veel (be)zoekers de weg naar de Geuzenhoek zullen weten te vinden.

Jozefien Blommaert
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Allerlei

Oplossing verschil tussen kloktijd en zonnetijd
De bijkomende info van de vorige maand over de foto van zonnewijzer die ik maakte in de buurt van 
Briançon heeft toch twee personen uitgedaagd om een kansje te wagen. Dank voor jullie inzendingen  
Louise en Martine. Jullie beider redenering om tot een oplossing te komen was niet slecht, maar toch 
niet goed genoeg tot mijn spijt. oals zo vaak ligt de waarheid in het midden.

Dat de zon opkomt en ondergaat, nemen wij als een eenvoudig gegeven aan, maar verdiep je maar 
eens een beetje in de astronomie en je begrijpt dat dit een zeer complexe materie is. Copernicus 
heeft in 1543 met zijn boek de omwentelingen van de hemellichamen op dit punt voor een echte  
omwenteling in de wetenschap gezorgd.

Ons probleem kunnen we met behulp van heel wat berekeningen die wij aangereikt krijgen reduce-
ren tot het meest essentiële:
de officiële kloktijd ligt bij ons en het 
grootste deel van Europa vast op die ge-
metenop de 15° oosterlijke lengtegraad 
ongeveer op de grens tussen Duitsland 
en Polen. Staat de zon daar op zijn hoogst 
dan is het op onze klokken 12 uur. Maar de 
zon komt bij ons en ook in Briançon eerder 
op zijn hoogtepunt en daarom loopt onze  
kloktijd voor op het zonneuur. Briançon 
ligt op 6°39’00” oosterlengte en per graad 
is er een tijdsverschil van 4 minunten. 
15° - 6°39’00” = 8°61’00” x 4 minuten= 
34,44 minuten + het zomeruur, dat begin 
september nog in voege was.  Dus was het 
op mijn horloge toen ik de foto nam 17:04, 
terwijl op de zonnewijzer 15:30 wordt 
aangegeven.
Als u het nog eens in detail wilt nalezen, 
vindt u hier de link die ik gebruikte voor 
mijn uitleg: Wijzerweb.be.

Dank aan Martine, die alleen rekening 
hield met het zomeruur en aan Louise die 
uitging van een vast verschil van 2 uur, dat 
inderdaad meestal als leidraad genomen 
wordt.

Misschien tot een volgende keer als ik 
weer eens op een hersenbreker stuit.

Marijke Schaefer
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Activiteitenkalender
Donderdag 09 december 20:00 Debatavond Antwerpen 
Zondag 19 december 15:00 Opname Kinderkerstspecial
Maandag 20 december 15:00 Seniorenkerstfeest (onder voorbehoud)
  29-31 december  Wintervakantie jeugd
Zondag 02 januari 11:30 Nieuwjaarsreceptie Brabantdamkerk
Zaterdag 15 januari 12:30 Nieuwjaarsreceptie vzw De Helpende Hand

 2022
Zaterdag 19 maart  Buitengewone synodevergadering Klimaat
  13-15 mei   Art of Faith Festival (voormalige abdij van Bornem)
  15-30 mei  Jubileum 100 jaar EPR-VPKB
Donderdag 26 mei   AKV/ProFest

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...

31 oktober:  Truus Martens-Bos ter bemoediging
07 november:  Pierre Liagre met beterschapswensen
14 november:  Mevrouw Bakster ter bemoediging
21 november:  Daniël Van Steenkiste met felicitaties ter gelegenheid van zijn kroonjaar
28 november:  Jasper Adams met dank voor zijn inzet voor de kerk
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Dienstenrooster

Zondag, 5 december                                                                                            2de Advent - Ave Maria
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 

Zondag, 12 december                                                                                           3de Advent - Magnificat
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Micheline Morel/Serge Engelbosch

 
Zondag, 19 december                                                                                            4de Advent - Immanuel 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Janny Geluk/Rita Martens
 

Zaterdag, 25 december                                                                                                                             Kerst
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Gaspard de Coligny school
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   spontane vrijwilligers
 

Zondag, 26 december                                                                                                                Geen dienst

  
Zondag, 2 januari                                                                                                                       Receptie
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   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.

 December
zondag  05 december Maleachi 3:6-12  Neem de proef op de som
maandag 06 december Maleachi 3:13-18 Onderscheidingsvermogen
dinsdag  07 december Maleachi 3:19-24 Ooit komt Elia ...
woensdag 08 december Psalm 28  Smeekbede
donderdag 09 december Sefanja 3:1-13  Recht
vrijdag  10 december Sefanja 3:14-20  Bemoediging
zaterdag 11 december Psalm 72  De beste wensen voor de koning
zondag  12 december Jesaja 5:1-7  Zorgzame vriend
maandag 13 december Jesaja 5:8-19  Afloop
dinsdag  14 december Jesaja 5:20-30  Angstbeeld
woensdag 15 december Jesaja 6:1-12  Roeping
donderdag 16 december Jesaja 7:1-9  In het nauw
vrijdag  17 december Jesaja 7:10-17  Ongevraagd teken
zaterdag 18 december Jesaja 7:18-25  Kaalslag en overvloed
zondag  19 december Lucas 1:57-66  Johannes is zijn naam
maandag 20 december Lucas 1:67-80  Zacharias
dinsdag  21 december Jesaja 8:1-10  Billboard
woensdag 22 december Jesaja 8:11-23  Maak het verschil
donderdag 23 december Jesaja 9:1-6  Licht in de duisternis
vrijdag  24 december Lucas 2:1-20  Bijzonder gewoon
zaterdag 25 december Johannes 1:1-18  Mens geworden
zondag  26 december Psalm 98  Juichstemming
maandag 27 december Romeinen 15:14-21 Nieuwe wegen
dinsdag  28 december Romeinen 15:22-33 Verantwoording
woensdag 29 december Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten
donderdag 30 december Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen
vrijdag  31 december Psalm 121  Bergen …


