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Bea Baetens

Uit de kerkenraad

In januari stond er opnieuw heel wat te bespreken materie op de 
agenda van de kerkenraadsvergadering. 

Zo komt in de maand februari de Freinetschool De Vlieger in Gent 
in het kader van hun project Gluren bij de Buren tweemaal op be-
zoek met respectievelijk een groep van 39 kinderen en een groep van 20 kinderen. 
Ds. Tihamér Buzogány en Francis Van De Walle zullen deze kinderen met open armen ontvangen om 
uitleg te geven over het protestantisme en om vragen hierover te beantwoorden. 

De gemeentevergadering met als enig agendapunt de kerkenraadsverkiezingen hebben we op zon-
dag 3 april vastgelegd. In de komende Kerkbrief krijgt u de namen van de personen die aftreden en 
al dan niet herkiesbaar zijn.

Tot nader order komt de gemeente Brugge op 1 mei op (uitgesteld) bezoek. Dan willen we ook ge-
zamenlijk Avondmaal vieren. Het programma voor die dag werken we in onze maartvergadering uit. 
Hebt u ideeën of wilt u meedenken, laat het weten... 

Vanuit Horebeke ontvingen we de vraag om als kerkenraden samen te zitten voor verdere kennis-
making en eventuele nauwere samenwerking. We hebben onmiddellijk een datum geprikt, die onze 
predikant ondertussen voorgelegd heeft aan de plaatselijke kerkenraad. 

Het punt van de stadspredikant komt sinds maanden op elke vergadering aan bod en we proberen 
telkens een kleine update te geven van de stand van zaken, zo ook in deze Kerkbrief. 

Een belangrijk punt op de agenda is het pastoraat. Met het ouder wordend kerkpubliek zult u begrij-
pen waarom. De kerkenraadsleden en predikant brengen verslag uit over hun met liefde gebrachte 
bezoeken of gepleegde telefoontjes, waarvan u de neerslag terugvindt in Wel en wee in de Brabant-
damgemeente. Bij dit punt hoort ook het goede nieuws dat wij zeer blij zijn, twee echtparen officieel 
te mogen verwelkomen in ons midden. Vandaar ook het idee om hen te bedenken met de bloemen 
van de dienst als geschenkje.

Met het oog op Sacrale Wervels tijdens de Gentse Feesten 2022 werd contact gelegd met beeldhou-
wer en keramist Johan Tahon. Na zijn recent bezoek aan ons kerkgebouw, ziet hij het zeker zitten om 
zijn werken bij ons tentoon te stellen.

Aan de UGent is voor het eerst een interlevensbeschouwelijk forum opgericht. Bedoeling van dit 
forum is om "via de weg van dialoog de cohesie tussen en binnen de levensbeschouwingen te ver-
sterken, maar ook om zoveel mogelijk studenten en docenten te prikkelen en kennis te laten maken 
met de verschillende levensbeschouwelijke visies teneinde hen intellectueel uit te dagen om de ei-
gen inzichten en visies aan te scherpen". Onze predikant, die hiertoe uitgenodigd werd, wil zeker niet 
nalaten om deel uit te maken van dit forum. 

Vanaf 28 januari schiet de nieuwe coronabarometer officieel in actie. Het ziet er naar uit dat er 
voor het houden van kerkdiensten niet veel verandert (dus mondkapje aanhouden a.u.b. en afstand 
houden). Wat betreft de koffie/thee na de dienst blijft het aantal personen per tafel beperkt tot 6, 
kinderen tot en met 12 jaar en gezinsleden van hetzelfde huishouden niet meegerekend.
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Terugblik

04 januari|Dankbrief Faculteit

Weleerwaarde Dames en Heren,

In grote dank ontvangen wij uw gift van 220 € voor het werk van 
onze Faculteit.

Wij stellen deze belangstelling en uw steun zeer op prijs en hopen dat ook in de toekomst de band 
tussen uw kerk en onze instelling mag blijven bestaan.

Met een hartelijke groet,
Raad van Bestuur.

22 januari|Bezoek Universiteit bibliotheek Gent
Met een groep van 18 belangstel-
lenden volgden we op 22 janua-
ri onze sympathieke gids Mieke 
Thienpont doorheen 12 eeuwen 
boekenliefde. Van monnikenwerk 
in het Monto Blandino tot het digi-
taliseren door Google van 250.000 
werken die nu online te raadple-
gen zijn.

Afgezien van de Kantienberg, Plattenberg, Parijsberg en Kattenberg beklommen we de Hoveniers-
berg en Blandijnberg met heel wat toelichting over het verleden en het nu en het bewonderen van 
Street Art namelijk twee werken van Kitsune Jolene en een voorstelling over studeren in het corona-
jaar 2020 door A Squid Called Sebastiaan, ‘t is tenslotte een studentenbuurt.

In de boekentoren zelf ging het over de constructie en de negen jaar durende renovatie. We kregen 
heel wat technische info, doorspekt met leuke weetjes. Zo wist ik niet dat onze draak op het Belfort in 
2018 concurrentie had gekregen van een bronzen foxterriër die waakt over de studentenstad. Toeval 
of niet, maar zeer recent dook er een foto op van architect van de boekentoren Henry Van De Velde 
met zijn hond, precies hetzelfde ras in dezelfde houding.
In het ondergronds depot bevinden zich 37 km boeken plus 24 km bovengronds wat neer komt op de 
lengte van onze Belgische kust!
Als kers op de taart bezochten we om te eindigen op de 20ste verdieping het prachtig gerestaureerd 
belvedere, een mytische plek op het hoogste punt van de stad waar Gent aan je voeten ligt.
Zeer voldaan namen we afscheid van onze sympathieke gids met een warm applaus.

Tot een volgende keer,
Francine Ongenae
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Terugblik

Nog een aantal foto's van 
deelnemers aan het bezoek. 
Met dank!
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Terugblik

22 januari|Orthodoxe kerk
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Terugblik

22 en 23 januari |Oecumene in onze stad
De oecumenische gebedsweek van 2022 is al geschiedenis en ik kijk terug op een eigenaardige editie. 
Toen we met de voorbereidingen begonnen in november 2021 zag de toekomst er nog rooskleurig 
uit. De omikronvariant van corona moest nog komen.

Als Interkerkelijke beraad (IKB) hebben wij voor een fysieke dienst geopteerd die ook gestreamd werd 
voor degenen die de oecumenische samenkomst liever thuis wilden volgen. Later bleek dat de keuze 
voor streaming een wijze keuze was. De omikronvariant heeft zijn intrede gedaan met de door ieder 
van ons bekende gevolgen. 

Voor ondergetekende is het oecumenisch samenzijn op zaterdag 22 januari al begonnen in de Or-
thodoxe Kerk in de Sophie van Akenstraat (zie hiernaast). De vespers van 18:00 waren een mooie 
gelegenheid om te zien hoe onze orthodoxe broeders en zusters in Christus hun geloof beleven. Het 
was een aangename avonddienst, waar ook mijn twee Anglicaanse collega’s en bisschop Lode, die 
ook een toespraak hield, voor present tekenden.

Op 23 januari om 17:00 kwamen we samen in de Sint-Pieterskerk van Gent waar de homilie door ds. 
Marc Loos werd gehouden (zie hieronder). Het koor dat in de laatste jaren voor zang en muzikale 
ondersteuning zorgde, kon dit jaar jammer genoeg niet voltallig optreden door spelbreker wie anders 
dan corona. Ondanks alles mochten we in de kerk zelf op zeer veel belangstelling rekenen, veel meer 
dan wij gehoopt hadden.
Als voorzitter van IKB hoop ik op een corona-vrije editie voor volgend jaar.

Ds. Tihamér Buzogány 
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Terugblik

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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Vooruitblik

Online voorjaar 2022|Denkend geloven
Als de wereld rondom jou verandert...

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Zinvragen die 
niet alleen uit onszelf opborrelen, maar ook op ons afgevuurd worden 
door de wereld en de maatschappij rondom ons. En als die wereld ver-
andert, klinken die vragen ook anders en zoeken we andere antwoor-
den. Misschien moeten we onszelf wel heruitvinden…

In deze reeks lezingen tasten we drie domeinen af die in het verleden 
sterk het mensbeeld bepaald hebben en waarin nu sterke veranderin-
gen bezig zijn:
-  wij dachten dat onze biologische soort onze eigenheid bepaalde, maar nu blijkt dat we die  
 soort via genetica zelf kunnen veranderen;
- we dachten dat onze rede ons tot mensen maakte, maar nu maken wij zelf objecten die  
 eveneens kunstmatige intelligentie vertonen;
- en we zochten onze zin in onze arbeid, maar merken nu dat ook de plaats van werk in de  
 samenleving verandert.

Als de wereld rondom jou verandert, verander je zelf dan ook? Een denkproces rond zingeving voor 
mensen in een veranderend wereldbeeld…

Dinsdag 8 feb. 2022 Zijn of worden? De plaats van de mens in een veranderend wereldbeeld
   prof. dr. Guido Vanheeswijck

Dinsdag 15 feb. 2022 Check-In. Op zoek naar zin in werk en economie
   Jochanan Eynikel

Dinsdag 8 maart 2022 Artificiële Intelligentie en ethiek: een gedwongen huwelijk, een 
   schijnhuwelijk of toch de grote liefde?
   dr. Mauritz Kelchtermans

Dinsdag 22 maart 2022 Genen, identiteit en ethiek
   prof. dr. Kris Dierickx

Praktisch
Dinsdag 8 en 15 februari en 8 en 22 maart 2022, telkens om 19:30
Online. Hiervoor heb je enkel een computer met stabiele internetverbinding nodig. Na inschrijving 
ontvang je de nodige informatie om in te loggen.

Deelnameprijs: 15 euro voor één avondlezing en 45 euro voor de volledige reeks. Je kan betalen via 
overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 met vermelding van '400/0021/28884 
+ naam deelnemer(s)'. Of je betaalt na ontvangst van factuur. 

Schrijf in vóór 6 februari 2022 via puc.kuleuven.be 
Meer info? Mail naar puc@kuleuven.be of +32 56 24 61 84 
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Vooruitblik

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 20 februari 2022

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

27 februari|Even voorstellen: 
Tom Schepers gastvoorganger 
In 2017 had ik het voorrecht om God te dienen door te starten als pionier in Aalst. Inmiddels zijn wij 
al ruim vier jaar onderweg en hebben wij mogen zien hoe God langzaam zijn gemeente bouwt en 
gelovigen uit Aalst en omgeving bij elkaar brengt in aanbidding. 
Daarnaast werk ik aan de afronding van mijn Master aan de ETF. Hiervoor doe ik een onderzoek naar 
religieuze dromen en de invloed van dromen op ons geloof. Ik ben voor u niet een geheel onbekende. 
Een aantal jaar geleden had ik al eens het voorrecht om voor te gaan in Gent-Brabantdam en in 2019 
haalde ik door middel van een sponsormarathon geld op voor de Leprazending. 
Op zondag 27 februari a.s. mag ik weer voorgaan bij jullie in de gemeente en ik zal spreken over 
Lucas 6:39-49, een tekst die spreekt over de vruchten die een leven met en zonder God met zich 
meebrengt. 

Hartelijke groet,
Tom Schepers



11 | 

Vooruitblik

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
2 februari: An Djudzman
2 februari: Bea Baetens
4 februari: Josine Nathon
7 februari: Otto Blommaert
10 februari: Anton Renting
12 februari: Benjàmin Buzogàny
12 februari: Tamàs Buzogàny
13 Februari: Karel Piesen
17 februari: Francis Van De Walle
22 februari: Alexia Voorham
26 maart: Micheline Morel

5 maart: Moris en Odet Van den Hende
6 maart: Mark Bettens

19 maart|Synodevergadering

Discussienotitie voor de VPKB : “Kies voor het leven...”
Het klimaat, een zaak voor ons geloof?

Op 19 maart 2022 hoopt onze VPKB een Buitengewone Synodezitting te wijden aan de uitdagingen 
waarvoor wij als Kerk staan als het gaat om de klimaatwijziging.
 
Ter voorbereiding hiervan bestaat er een discussienota Kies voor het leven…, die momenteel bespro-
ken wordt in onze kerkgemeenten, op andere kerkplekken en uiteraard ook door onze zes districts-
vergaderingen. 
 
Tijdens de Synodezitting van maart zal elke woordvoerder van de zes districten verslag doen van de 
discussies die in het district hebben plaatsgevonden. 
 
Meerdere districten zijn volop met de discussievragen bezig en al doende suggereerde één district 
ons om al die vragen te concentreren op drie thema’s.

Wenst u deze discussienota, voorbereid door de werkgroep Kerk in de Samenleving, digitaal te 
ontvangen, vraag deze dan graag op bij bea.baetens@telenet.be
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Uit de kinderkerk

Op 16 januari hadden wij voor het eerst sinds 
lang weer een officiële bijeenkomst van de kin-
derkerk: weliswaar nog een kleuter-kinderkerk 
en het groepje kan nog groeien, maar wat was 
het leuk! 
De volgende keer staan we klaar op 20 februari. 
Als er kinderen op andere zondagen aanwezig zijn, zorgen we ook voor opvang! Altijd welkom!

Wilma Meijerink en Martine De Jonge

Uit een kindermond: Wilma heeft verteld over? “Adam en… Nora!”
Alle begin is moeilijk…
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Gedicht

Rondom het geluk
 
Liefde levend licht,
onuitputtelijke energiebron!

Tijd zingt zijn lied.
Lente, Zomer, Herfst en Winter,
steeds en opnieuw de afwisseling.

Zon, Storm, Regen, Hagel en Sneeuw.
De tijd zwijgt,
illusies slijten!

Ik tel de vrienden,
die geen vrienden waren.

Achter verlichte vensters dooft,
weemoed met de tijd.

Zoals in een cirkel,
draait licht en tijd,
steeds in het rond.

De illusie alle letters,
keren uit hun slaap.

Weldra is de laatste klinker opgestaan.
De i uit mijn en van licht.
En alles wordt veel mooier,
als dat het eens en ooit was.
 
Lidy De Brouwer
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Allerlei
Stadspredikant Gent

Zoals u weet zijn we op zoek naar een 
stadspredikant in Gent met het oog 
op de protestantse presentie in de 
stad. Hiervoor is een begeleidings-
groep aan de slag gegaan die bestaat 
uit Aletta Rambaut en Anton Renting 
namens de Brabantdamgemeente, 
Helen Blow en Eefje van der Linden 
namens de Rabotkerk en Peter Smits 
en Cornelis Blommaert namens het 
district Oost-West Vlaanderen. 
Namens het districtsbestuur komt 
er telkens een korte stand van zaken 
die in beide Gentse kerkbrieven ge-
publiceerd wordt. Aangezien deze 
kerkbrieven niet altijd op hetzelfde 
tijdstip uitkomen kan de berichtge-
ving soms iets verschillen omdat er 
nieuwe gegevens bekend zijn. 

Een stadspredikant voor Gent - stand van zaken 
Vlak voor Kerst heeft de begeleidingscommissie met de twee kandidaten een gesprek kunnen voe-
ren. Vanwege de coronamaatregelen was het spannend of dit kon doorgaan. Gelukkig was dit wel het 
geval en waren het goede ontmoetingen. Het heeft in elk geval het verlangen verder aangewakkerd 
om vanuit de beide Gentse VPKB-kerken een stadspredikant aan de slag te laten gaan. Eén kandidaat 
heeft zich intussen teruggetrokken. Met de andere kandidaat zullen de gesprekken verdergezet gaan 
worden. We hopen u snel verder in te lichten over het vervolg.  

Peter Smits
17.01.2022

Foto van Louise Hanappe "De drie torens verbonden", genomen vanop de Boekentoren

Bijbelstudie
We hoopten in februari weer met de fysieke Bijbelstudies te starten, maar helaas 
zijn de coronacijfers op dit moment nog niet gunstig genoeg om dat te doen, ze-
ker niet bij iemand thuis. 
Als Kerkenraad hopen wij in de maarteditie van onze Kerkbrief met beter nieuws 
te kunnen komen. 
Willen jullie ook bidden dat we spoedig verlost worden van deze vreselijke pande-
mie die de wereld al twee jaar in zijn greep houdt? 

NB. Thema’s voor de Bijbelstudies zijn welkom! 
U kunt die via e-mail naar tihamer.buzogany@telenet.be sturen of mij persoonlijk laten weten. 

Ds. Tihamér Buzogány
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Meditatie

Ik ben niet belangrijk… 
(Johannes 1, 19 -28) 

Het evangelie van Johannes 
is een boek vol getuigenis-
sen, dat een eigen plaats in-
neemt te midden van de an-
dere evangeliën. 
Degene die de getuigenissen 
aflegt, is niemand anders dan 
Johannes de Doper. 
Een enthousiaste profeet 
wiens preken met veel en-

thousiasme werden ontvangen.  

Het was duidelijk dat Johannes niet zomaar een 
rondwandelende prediker was, daarom de vraag 
van sommige Joden: "Wie ben jij?" Wanneer ze 
horen dat Johannes de Messias niet is, gaan ze 
verder met hun vragen: "Wie ben jij dan wel? 
Ben jij Elia of een van de profeten?" Toen ook 
deze vragen negatief werden beantwoord, klonk 
nog eens de nieuwsgierige vraag van de Joden: 
“Maar wie bent u dan? Wie zegt uzelf dat u 
bent?” Het antwoord van Johannes is prachtig: 
"Ik ben niet belangrijk, ik ben maar een stem van 
iemand die roept in de woestijn".

Zo kennen we Johannes ook, een excentriek fi-
guur die in de woestijn zijn stem liet horen, in 
een jas van kameelhaar liep en een leren riem 
om had. Hij leefde van sprinkhanen en honing. 
Hij was de stem van de roepende in de woestijn. 

De situatie waarin de woorden van Johannes 
klonken, was een toestand van crisis. Geestelijke 
crisis. Een crisis die gepaard ging met de diepe 
ervaring dat God zichzelf verborgen hield. Dat Hij 
was wéggegaan, dat Hij zweeg. 
In de tijd van profeet Jesaja, die in het evange-
lie van Johannes geciteerd wordt, was dat de tijd 
van ballingschap. 70 jaar in een vreemd land, 
tussen vreemde mensen in Babel. Ver van huis, 
ver van de tempel van Jeruzalem en ver van God 
in een geestelijke woestijn. 

Bij Johannes de Doper is de situatie echter an-
ders, het volk is allang terug, de tempel is her-
bouwd en toch leeft men ook in die tijden met 
een gevoel van ballingschap. De Romeinen die 
toen in Israël regeerden, zorgden ervoor dat hun 
wil gerespecteerd werd, waardoor veel mensen 
zich een vreemdeling in eigen land voelden. Een 
raar gevoel is dat, je bent thuis en toch voel je je 
niet thuis. 

De tijd van Johannes de Doper is allang geschie-
denis. Heeft de geschiedenis ons iets geleerd? 
Soms moeten wij jammer genoeg vaststellen 
dat de geschiedenis ons leert, dat de geschiede-
nis ons niets geleerd heeft. Hoe kunnen we de 
tijden waarin wij vandaag leven omschrijven? 
Om bij het woordgebruik van Johannes te blij-
ven: Woestijntijd?! Zouden wij dit woord ook in 
onze situatie durven gebruiken? Hier in België, in 
Vlaanderen, in Gent?    

Wat als we het verhaal dichter bij ons trekken? 
Hoe is het met de woestijnperiode(s) van ons 
eigen leven? Hebben wij zoiets gehad of is bij 
ons altijd alles koek en ei geweest? Zijn er in ons 
leven paden die in de komende maanden/jaren 
geëffend dienen te worden of twisten die mis-
schien opgelost moeten worden? 
Als u in de komende weken een poging doet om 
al deze vragen te beantwoorden, vergeet niet de 
hoopgevende woorden van Johannes en geloof 
dat de Heer ook in onze dagen wil komen om het 
oude nieuw te maken.

Ds. Tihamér Buzogány                                                                  
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Wel en wee in de Brabantdamgemeente

Pastoraat

Op 22 januari brachten we met een groepje een 
bezoek aan de Boekentoren…. vanop de Belved-
ère, hoog en droog, zagen we Gent in wel 50 tin-
ten grijs… En zo was de hele maand januari ook 
wel… een beetje mistroostig, grijs en grauw… 

Samen met u hoop ik op wat meer kleur! En kijk, 
soms zie ik een streepje blauw in de lucht en ik 
weet: de zon is er nog! En ik zie groene puntjes 
boven de aarde en het gras en ik weet: dit wor-
den sneeuwklokjes, krokusjes en narcisjes… nog 
éven geduld! 

In de kerk zien we grijze kopjes met kopzorgen 
maar er zijn ook lichtpuntjes in onze ogen, hoof-
den en in onze harten. Zeker door een hartelij-
ke begroeting, een bemoedigend woordje en de 
hoopvolle boodschap die we zondag na zondag 
mogen horen. Na bang afwachten, komen goe-
de berichten en vooruitzichten, na ziekte weer 
beterschap, na lang-niet-meer-gezien hernieuw-
de, vreugdevolle ontmoetingen, na hard werken 
goede resultaten.

Zo zijn we blij dat Janny Geluk, na de onzekere 
tijd en de boodschap dat zij haar appartement 

in de Jan Zonder Vreesstraat moet 
verlaten, een mooie oplossing 
heeft gevonden. Zij hoopt in de 
loop van het voorjaar naar een 
goed gelegen assistentiewoning te 
kunnen verhuizen en we wensen 
haar veel moed toe bij het voorbe-
reiden van de verhuis! 

Einde januari mocht Cees Van 
Leeuwen een bijzonder kroonjaar 
vieren, waar hij zelf een beetje 
verwonderd over is want hij voelt 
zich nog lang geen 80.         
We wensen hem nog vele ge-
zegende en gezonde jaren toe, sa-

men met Marleen op de Buckwalhoeve.

Ook (Andre) Otto Blommaert mag deze maand 
een bijzondere verjaardag vieren, 90 jaar nog 
wel! Lichamelijk nog zeer fit wordt Otto goed 
omringd door zijn kinderen, in de hoop dat hij 
nog een tijdje thuis kan blijven wonen. Hartelijk 
gefeliciteerd, Otto!

Na een kort verblijf in Melitza is Truus Mar-
tens-Bos blij weer thuis te zijn. Geniet er maar 
van Truus en wees voorzichtig om niet weer te 
vallen!

Ook Christiaan Buysse is weer thuis, bij Daniël, 
toch wel opgeknapt na een paar weken in Sint- 
Lucas te hebben gelegen. Daar zijn wij heel blij 
en dankbaar om! 

Lydie De Brouwer en Yvan De Wilde zijn heel 
voorzichtig om niet besmet te worden met het 
omikronbeestje of andere varianten. Daarom 
zien we hen niet zo vaak de laatste tijd maar ze 
kijken er naar uit om binnenkort weer naar de 
kerk te komen. Lydie stuurde wel enkele gedich-
ten door, waarvoor veel dank!
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Pastoraat

Ook Erica Görtzel blijft voorzichtig, maar is vol 
goede hoop en groet allen hartelijk. 

Met Anna Van der Vennet gaat het beter, na een 
maandenlange hardnekkige ontsteking van het 
oor en andere ongemakken. We hopen dat je je 
minder moe zal voelen, Anna en dat we je gauw 
weer eens mogen begroeten in de kerk!

Evie Jacques doet dapper voort met haar behan-
deling, die zeker nog tot het einde van de zomer 
loopt. Ze voelt zich niet al te slecht, hoewel de 
ene dag de andere niet is en de therapie toch 
veel energie vreet. Goede moed verder, Evie en 
geduld en hoop! We denken aan je en bidden 
voor een goede afloop aan het einde van de rit.

Pierre Liagre is opgenomen in het ziekenhuis na 
een ongelukkige val, maar wanneer ik dit schrijf 
is er al nieuws dat hij gauw weer naar huis mag. 
Voorzichtig zijn, Pierre en rechthouden is de 
boodschap! 

Huguette Spatz is telkens blij met een bezoekje. 
Doordat ze niet meer kan lezen en zij weinig te-
levisie kijkt, zijn het soms wel lange dagen. Wel 
luistert zij naar klassieke muziek en is zij blij met 
de nieuwtjes die bezoekers meebrengen. 

Voor Sebastiaan Sercu zijn er zorgelijke tijden. 
Zijn neef Tore, zoon van zijn broer, is heel ernstig 
ziek en krijgt een zware behandeling met stam-
celtransplantatie. Sebastiaan praat hier niet zo 
graag over, maar we denken wel aan hem en zijn 
familie in deze moeilijke tijd. We bidden dat het 
goed mag komen!

Het was ook schrikken toen Marcel Bundervoet 
moest opgenomen worden in het ziekenhuis met 
hartklachten. Na het  plaatsen van een pacema-
ker is Marcel nu weer thuis en maakt het goed. 
Hij moet nu veel rusten en mag voorlopig geen 
auto rijden, maar de familie doet de boodschap-
pen. Hij en Agnes doen de hartelijke groeten aan 
ons allen. Wij wensen Marcel verder een goed 
herstel!

Als ik dan niet wil eindigen met het vermelden 
van talloze verkoudheden en testen en een 
beetje chagrijnigheid omdat het allemaal zo lang 
duurt, dan eindig ik met nog enkele lichtpuntjes…

Thea van Zuuren-Schaap was vrolijk en vitaal 
toen de dominee haar bezocht. Daar zijn we 
dankbaar voor.

We zijn gestart met de kleuterkinderkerk, daar-
over leest u elders meer. Dat is hoopvol.

An Van der Haeghen kijkt uit naar een nieuwe 
job in het ziekenhuis van Bonheiden. Zij start 1 
februari, op de COVID-afdeling nog wel, in een 
administratieve job. Proficiat, An en veel voldoe-
ning gewenst! 

Marijke en Hans Schaefer genieten van heerlijke 
winterweken in hun stekje in Frankrijk waar er 
sneeuw ligt, maar de zon ook regelmatig schijnt 
aan een blauwe hemel! Het is jullie gegund!

En zo gaat het leven zijn gangetje, voor de een 
al prettiger of juist moeilijker dan voor de ander. 
Ik denk aan de zieken, eenzamen, rouwenden en 
anderen die hier niet genoemd werden. Gelukkig 
mogen wij weten dat we kunnen vertrouwen op 
liefde, genade, bijstand en barmhartigheid van 
de Allerhoogste.

In de hoop elkaar vlug weer eens te zien, wens 
ik u allen voldoende licht en warmte toe om de 
winter door te komen en dit in goede contacten, 
fijne ontmoetingen en onder Gods zegen!

Martine De Jonge
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Activiteitenkalender
 2022
Dinsdag 08 februari 19:30 Denkend geloven
Woensdag 09 februari 19:00 Kerkenraadsvergadering 
Dinsdag 15 februari 19:30 Denkend geloven
Dinsdag 08 maart 19:30 Denkend geloven
Woensdag 09 maart 19:00 Kerkenraadsvergadering
Zaterdag 19 maart  Buitengewone synodevergadering Klimaat
Zondag 20 maart 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Dinsdag 22 maart  Denkend geloven
Zondag  03 april  11:30 Gemeentevergadering met verkiezingen
Woensdag 13 april  19:00 Kerkenraadsvergadering
Zondag 01 mei  10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
     Bezoek van de gemeente Brugge
Woensdag 11 mei  19:00 Kerkenraadsvergadering
  15-30 mei  Jubileum 100 jaar EPR-VPKB
Donderdag 26 mei   AKV/ProFest
Woensdag 08 juni  19:00 Kerkenraadsvergadering
Zondag 03 juli   Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag 13 juli  19:00 Kerkenraadsvergadering (indien nodig)

Agenda

Zeg het met bloemen…
Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de 
kerk op de Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoon-
lijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden. De 
voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

02 januari : fam. Peirs-Lueken als hartelijk welkom in onze gemeente
09 januari : fam. Cottenier als hartelijk welkom in onze gemeente
16 januari : Lidy De Brouwer ter bemoediging
23 januari : Marcel Bundervoet ter bemoediging
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Dienstenrooster

Zondag, 6 februari                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / diaconie
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 

Zondag, 13 februari                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Ik help een kind (Prot. Solidariteit)
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Herwig en Bea Smetryns

 
Zondag, 20 februari                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Rita Martens / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Rita Martens / Wilma Meijerink
 

Zondag, 27 februari                                                                                                                                                
Voorganger   Tom Schepers
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / diaconie
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Micheline Morel / Serge Engelbosch
 

Zondag, 6 maart                                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle  / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
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Bijbelleesrooster
Het Bijbelleesrooster 2022 houdt op zon- en feestdagen gelijke tred met de bijbelteksten die dan aan 
de orde zijn volgens het oecumenisch leesrooster. De teksten voor doordeweekse dagen sluiten hierop 
aan. Het oecumenisch leesrooster wordt door veel kerken gevolgd en behandelt in 2022 vooral het 
evangelie volgens Lucas. In de eerste maanden komt ook het Johannesevangelie aan de orde. 

Het NBG-bijbelleesrooster 2022 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, 
protestant predikant te Deil en Enspijk. De bijbelvertaling in het rooster is de NBV21, de opvolger van 
de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

 Februari
di 1 feb  Psalm 9   God beschikt
wo 2 feb Jesaja 45:14-19  Israël als voorbeeld
do 3 feb  Jesaja 45:20-25  Alleen bij de HEER
vr 4 feb  Jesaja 46:1-13  god vs. God
za 5 feb  Psalm 48  Zo is God
zo 6 feb  Lucas 5:1-11  Goede vangst
ma 7 feb Lucas 5:12-16  Aangeraakt
di 8 feb  Lucas 5:17-26  Hoera, vergeving!
wo 9 feb Lucas 5:27-39  Oud en nieuw
do 10 feb Psalm 1   Als een boom
vr 11 feb Jesaja 47:1-15  De rollen zijn omgedraaid
za 12 feb Jesaja 48:1-11  IJzer en brons, geen zilver
zo 13 feb Jesaja 48:12-22  De HEER roept
ma 14 feb Jesaja 49:1-7  Het verborgene zichtbaar gemaakt
di 15 feb Jesaja 49:8-13  Goede reis
wo 16 feb Jesaja 49:14-26  Ik vergeet jou nooit
do 17 feb Psalm 3   Al ga ik door een dal ...
vr 18 feb Lucas 6:1-11  Sabbats(on)rust
za 19 feb Lucas 6:12-26  In de leer bij Jezus
zo 20 feb Lucas 6:27-38  Christelijke assertiviteit
ma 21 feb Lucas 6:39-49  Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
di 22 feb Lucas 7:1-10  Geloof, hoop en liefde
wo 23 feb Lucas 7:11-17  Opwekking
do 24 feb Amos 1:1-10  Misdaad op misdaad
vr 25 feb Amos 1:11–2:5  Ook Juda zal in vlammen opgaan
za 26 feb Amos 2:6-16  Ondankbaar Israël
zo 27 feb Amos 3:1-8  Oorzaak - gevolg
ma 28 feb Amos 3:9–4:3  Wat is te redden uit de muil van een leeuw?
 
 Maart
di 1 mrt  Amos 4:4-13  Ondanks alles
wo 2 mrt Amos 5:1-9  Aswoensdag - Zoek Mij en leef!
do 3 mrt Johannes 11:1-27 Het geloof geeft leven
vr 4 mrt  Johannes 11:28-44 De dode komt tevoorschijn
za 5 mrt  Johannes 11:45-57 Iedereen kijkt uit naar Jezus
zo 6 mrt  Johannes 12:1-11 Lazarus weer in gevaar


