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Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
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Uit de kerkenraad

Inhoud
Op de laatste kerkenraadsvergadering werd uitgebreid ge-
sproken over hoe wij als Brabantdamgemeente ons steentje 
kunnen bijdragen voor de vele vluchtelingen uit Oekraïne. Het 
resultaat hiervan vindt u verder in deze Kerkbrief.

Op basis van de documenten ter voorbereiding van de Kli-
maatsynodevergadering, die de kerkenraadsleden grondig 
bestudeerd hadden, konden we van gedachten wisselen en 
ideeën meegeven aan onze afgevaardigde op deze synode 
Francis Van De Walle. Verderop vindt u zijn leerrijk verslag 
terug.

Om de vijf jaar krijgt elke VPKB-predikant de gelegenheid om 
met studieverlof te gaan. In afspraak met de VPKB-Commis-
sie van Toelating zal onze predikant dit studieverlof opnemen 
van 26.09 tot 23.10, maar blijft ondertussen voor dringende 
gevallen wel beschikbaar voor zijn gemeente. 
De week daarvoor, dus 18 september, zullen we de startzon-
dag organiseren.

Ook de stand van zaken van de stadspredikant werd uitvoerig 
besproken en meer in het bijzonder de financiële kant, die 
gedetailleerd werd toegelicht door onze penningmeester.

De kerkenraad besloot tot samenwerking met de vzw Cherut, 
die vooral in Antwerpen zeer actief is, maar haar werkzaam-
heden in Gent wil intensifiëren. Vzw Cherut streeft naar een 
rechtvaardige samenleving zonder gedwongen prostitutie en 
uitbuiting. Zij is een hulporganisatie die werkt vanuit christe-
lijke principes en waarden. Haar hulp is gratis, confidentieel 
en laagdrempelig. Als organisatie ziet Cherut het als een fun-
damenteel mensenrecht om niet in de prostitutie te hoeven 
werken of in een andere situatie van uitbuiting terecht te ko-
men. Daarom wil zij staan voor een samenleving waarin nie-
mand door pooiers of omstandigheden zich gedwongen voelt 
om in de prostitutie te starten of er te blijven.
Zij erkent de verschillende redenen en systemen die iemand 
in de prostitutie brengen en vasthouden. Zij wil middelen ver-
strekken, echte alternatieven, indien nodig toegang tot veilige 
opvang en financiën, toeleiding tot educatie en de arbeids-
markt gekoppeld aan psycho-sociale begeleiding op maat om 
een keuze te bieden.

Tot slot: om u een nog mooiere Kerbrief te bieden, wordt deze 
in een iets fleuriger kleedje gestoken dan het saaie bruin. Wij 
wensen u veel leesgenot.
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18 maart|Bijbelstudie: Zout
Zout en brood maakt de wangen rood

De kerkenraad besliste om Zout als thema voor deze Bij-
belstudie te nemen. Dat is niet toevallig. Wij willen een lijn 
trekken naar Sacrale Wervels deze zomer, waarbij kunste-
naar Johan Tahon zich ook door hetzelfde thema zal laten 
inspireren voor zijn tentoonstelling.

Als titel koos ds. Buzogány voor Zout en brood maakt de wangen rood, een Nederlands spreekwoord 
dat in België veel minder bekend is en zoveel betekent als: matigheid, soberheid bevordert de ge-
zondheid.

We kwamen samen in het kerkgebouw zodat van het grote TV-scherm gebruik kon gemaakt worden 
om de Bijbelstudie te illustreren met foto’s en Bijbelteksten.

Inleidende informatie
Het lichaam heeft maar 3 à 4 gram zout per dag nodig. Dit is de hoeveelheid die nodig is om de ver-
liezen via onder andere urine en zweet onder normale omstandigheden aan te vullen.
Gemiddeld krijgen volwassenen meer zout binnen dan de door de medische wereld aanbevolen 
maximale hoeveelheid van 6 gram zout per dag, namelijk 7,8 gram zout per dag of meer. 
De meesten onder ons weten, dat teveel zout eten, slecht is voor de gezondheid. Een te hoge zoutin-
name kan leiden tot ongewenste effecten op de gezondheid: verhoogde bloeddruk; hart- en vaatziek-
ten; nierziekten; maagkanker en botontkalking.
Het komt dus aan op de juiste dosering, niet alleen in het eten maar ook spiritueel gezien.

Vergelijking
God wordt soms vergeleken met een tuinman, die goede aarde geeft, zorgt voor het nodige water, 
onkruid wiedt, snoeit waar en wanneer nodig… maar je kunt Hem ook vergelijken met een uitsteken-
de kok, die verschillende groenten, vlees en kruiden samenbrengt in een kom en waarbij de juiste 
hoeveelheid zout werkt als een harmoniserend bestanddeel en smaken beter tot hun recht laat ko-
men (zie ook het artikel hiernaast).
In de kerk komen mensen van diverse pluimage bijeen. Kun je jezelf in de kerk zien als zout? Heb je 
aan smaak ingeboet of heb je voldoende smaak om pit te geven aan het gerecht in de kom? Of geef 
je misschien teveel smaak af, zodat je overheersend werkt?
Van daaruit sprak van alle verschillende Bijbelteksten die wij bespraken, Marcus 9, 50 mij het meeste 
aan: “Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan terugge-
ven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.”

Nabespreking
Dat zout in het algemeen van oudsher gewaardeerd en geprezen wordt om zijn vermogen om het 
voedsel lange tijd te bewaren, konden we proeven in de zelfgemaakte lekkernijen, die ds. Buzogány 
ons na de Bijbelstudie met een stukje brood voorschotelde (tomatensap, paprika-auberginespread, 
schapenkaas, hesp) terwijl we samen diverse antwoorden zochten op de gestelde vragen.

Kortom, een geslaagde avond die smaakt naar meer.
Bea Baetens
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'Jullie zijn het zout van de aarde'
Ik kom uit Zuid-India en ondanks dat ik al 16 jaar in Engeland woon of misschien net daardoor, zijn 
langzaam gekookte rijst en sambhar (een linzenstoofpotje met groenten en geurige kruiden) een 
troostmaaltijd voor mij, ongeacht het seizoen.

Ik heb leren koken van mijn oma langs moeders kant en van mijn moeder. Daarbij gebruik ik een vari-
eteit van groenten, linzen, geurige kruiden en een beetje vlees. Van mijn oma heb ik de veelzijdige rol 
van zout in de keuken geleerd - voor het koken, schoonmaken en genezen. Zij had altijd een aarden 
pot steenzout op haar aanrecht staan. 'Zorg ervoor dat je nooit zonder zout komt te zitten’, waar-
schuwde ze mij. We gebruiken allemaal zout in de keuken en de meesten hebben ook zout gebruikt 
voor genezing - met zout water gorgelen voor een zere keel of kiespijn, een zout bad voor vermoeide 
spieren en gezwollen ledematen. Sommigen van ons gebruiken misschien zelfs zout om schoon te 
maken en om eten langer te kunnen bewaren.

In de keuken heb je maar een klein beetje zout nodig om hele pot rijst of curry op smaak te brengen. 
Zout dringt zich niet op om andere smaken te overheersen, maar past volledig in het geheel en ver-
rijkt elk ingrediënt. Het heeft het unieke vermogen om een schotel te verenigen, door granen, linzen, 
groenten en kruiden samen in perfecte harmonie te brengen.

De Bijbel maakt verschillende verwijzingen naar zout, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. 
- In 2 Koningen 2:21 zuivert Elisa het water met zout. "Elisa ging naar de bron en strooide  
 daar zout in en zei: ‘Dit zegt de Heer: Hierbij zuiver Ik dit water. Het zal geen sterfgevallen  
 of misgeboorten meer veroorzaken.’ En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver,  
 zoals Elisa heeft gezegd.” (NBV21).
- In Mattheüs 5:13-16 roept Jezus ons op om het zout van de aarde te zijn en waarschuwt  
 ons om ons zoutgehalte niet te verliezen. 
- Marcus 9:50 vertelt ons: "Zout is goed ! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zul je het  
 zijn kracht dan teruggeven ? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder  
 elkaar de vrede.”

Als christenen zijn we geroepen om het zout van de aarde te zijn. Onze kracht komt door de kracht 
van de Heilige Geest die in ons aan het werk is. Zolang we onszelf blijven voeden met het Woord van 
God en de Heilige Geest, zullen we sterk blijven. We hoeven dus niet bang te zijn, ook al zijn we gering 
in aantal, en lijken de wereld en zijn uitdagingen zo groot. 
Net als met zout kan een klein beetje veel bereiken. 

Terwijl we nederig Gods werk doen om genezing en hoop te brengen, licht en liefde voor hen in nood, 
met name voor leprapatiënten, zal God ons gebruiken om alle dingen samen tot Hem te brengen in 
perfecte harmonie.

Pierina Dsouza
Senior stafmedewerker, Leer- en beleidsimpact, TLM International

(Vertaald en ingezonden door Francis Van De Walle)
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19 maart|Klimaatsynode
Dit artikel is deels gebaseerd op het slotcommuniqué 
van de VPKB-Commissie van advies die meteen na 
deze Klimaatsynode verslag uitbracht.

In de maanden voorafgaand aan deze Klimaatsyno-
de had de VPKB-werkgroep Kerk in de Samenleving 
(KidS) een bezinningsdocument Kies voor het leven 
opgesteld en rondgestuurd naar alle 6 districten 
van de VPKB, met de vraag dit document binnen 
hun district en gemeenten grondig te bespreken, 
als voorbereiding op deze Klimaatsynode.

Synodevoorzitter ds. Steven Fuite
In zijn inleiding maakte synodevoorzitter ds. Steven 
Fuite meteen duidelijk dat voor protestanten bin-
nen de VPKB-familie de klimaatproblematiek twee 
Bijbelse componenten heeft: 
-  de component van goed rentmeesterschap voor
   Gods Schepping en
-  de component van klimaatrechtvaardigheid, 
   gedreven door onze christelijke opdracht tot 
   naastenliefde, niet alleen met woorden, maar ook
   met daden. 
Als christenen dienen we een keuze te maken, en 
kleur te bekennen: stellen we in de problematiek 
van klimaatrechtvaardigheid als uitgangspunt God 
of de mens centraal ?
In goede protestantse traditie van een debat in een 
open geest moet aandachtig naar alle meningen en 
inzichten geluisterd worden en mogen we de chris-
telijke grondslag daarbij nooit uit het oog verliezen.

Klimaatwetenschapper dr. Jean-Pascal 
van Ypersele 
Als wetenschapper bracht hij geen theologisch on-
derbouwd betoog, maar benadrukte met weten-
schappelijke onderbouwing de menselijke invloed 
op de klimaatopwarming. Hij hield daarbij een 
vurig pleidooi voor de hoogdringendheid van de 
energietransitie en dat als heel concrete actie ie-
der kan beginnen bij zichzelf. Hij illustreerde daarbij 
aan de hand van een heel persoonlijk voorbeeld, 
dat veel mensen in dit rijke Westen die voldoende 
financieel bemiddeld zijn, dankzij de juiste inves-
teringen al een stap in de goede richting van die 
energietransitie kunnen doen: woning beter isole-
ren, PV-zonlichtpanelen, warmtepomp, elektrische 
fiets, (tweedehands) elektrische auto… Maar ook 

door gedragsverandering b.v. minder auto, meer 
fiets en openbaar vervoer, andere keuzes voor onze 
voeding… 
Een heel belangrijke vaststelling daarbij is dat men-
sen die het al niet breed hebben, vaak veel minder 
of zelfs geen mogelijkheden zien om voor de ener-
gietransitie met individuele acties van b.v. investe-
ren in PV-zonnepanelen te beginnen. 

Immunoloog dr. Elie Ngantcha
Dat werd krachtig benadrukt door dr. Elie Ngantcha 
uit Kameroen, lid van de VPKB-gemeente Bruxel-
les-Botanique, gedoctoreerd in de immunologie en 
verbonden aan de ULB.
De meeste mensen in Afrika hebben niet de finan-
ciële middelen om te investeren in wat dan ook. 
Hij schetste een confronterend beeld over de grote 
verschillen tussen b.v. Europa en Afrika wat betreft 
de menselijke invloed op het klimaat en van het kli-
maat op de mens. 

Hij wees op de rangschikking van de landen die het 
meeste CO² uitstoten in de atmosfeer:
1. 27% door de Volksrepubliek China
2. 11% door de USA
3. 7% door de Europese Unie (27 landen)
4. 4% door het hele continent Afrika 
 (54 landen)
De klimaatopwarming is heel duidelijk en zelfs 
dramatisch merkbaar op tal van plaatsen in Afri-
ka. Nochtans is Afrika het continent dat het minst 
bijdraagt tot de menselijke oorzaak van de klimaat-
opwarming, maar dat er de zwaarste gevolgen van 
draagt.
De drie gletsjers in Afrika de Kilimanjaro in Tanza-
nië, de Mount Kenya in Kenia en de Rwenzori in DR 
Congo/Oeganda zijn in ijltempo aan het wegsmel-
ten en riskeren in de eerstkomende decennia volle-
dig te verdwijnen.
Het continent Afrika warmt sneller op dan het we-
reldgemiddelde. Momenteel wordt het oosten van 
Afrika geteisterd door aanhoudende droogte. Daar-
door dreigen 28 miljoen mensen in Ethiopië, Soma-
lië en Eritrea, om te komen van honger en dorst!  
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En dat terwijl de bevolking in Zuid-Soedan worstelt 
met hevige overstromingen, de ergste in 60 jaar. Dit 
komt amper in het nieuws in Europa.
Dit illustreert waarom er dringend collectieve ac-
ties nodig zijn, gedreven door een collectief ver-
antwoordelijkheidsgevoel voor onze naasten, niet 
alleen onze naasten dichtbij maar ook onze naasten 
verder weg. 
Dit collectief verantwoordelijkheidsgevoel blijkt 
jammer genoeg niet bij iedere mens even sterk 
aanwezig. Het is pijnlijk om dit ook te moeten vast-
stellen bij heel wat mensen die zichzelf als individu 
christen of als gemeenschap christelijk noemen. Er 
blijkt eens te meer vaak een groot verschil tussen 
woord en daad, tussen gedachte en gedrag.

Vaststelling: de aarde wordt uitgeput door de men-
selijke activiteit. 
Daar werd 50 jaar geleden door de Club van Rome 
(Grenzen aan de groei) al op gewezen en gewaar-
schuwd voor de gevolgen. Veel te weinig bedrijfs-
leiders en overheden namen deze waarschuwende 
boodschap ter harte en veranderden ingrijpend van 
koers, b.v. richting energietransitie. Men bleef zich 
veeleer laten leiden door puur economische, lees 
menselijke afwegingen, egoïsme en collectief ego-
isme, maakbaarheid van de wereld door de mens, 
veeleer dan ons indachtig te zijn van onze christe-
lijke opdracht om ons te gedragen als goede be-
heerders van Gods schepping, onder meer gedre-
ven door naastenliefde. Want als wij ons egoïstisch 
gedragen zonder ons te bekommeren om onze 
naaste, dan berokkenen we onze naaste al gauw 
schade. Het probleem is dat die berokkende schade 
vaak niet onmiddellijk en niet één op één zichtbaar 
wordt, maar pas op langere termijn. En als we het 
dan zoveel later pas merken, kan het al te laat zijn. 

Terug naar de klimaatverandering. 
De laatste decennia registreren we toenemend fre-
quente natuurrampen zoals op de ene plaats ver-
schrikkelijke droogte waardoor oogsten mislukken, 
terwijl andere plaatsen worden geteisterd door 
dramatische overstromingen. 
In de Bijbel kunnen we ook lezen over b.v. de ze-
ven plagen in Egypte. Dat dergelijke rampen in de 
natuur voorvallen, is dus niets nieuws in de schep-
ping. Maar dat ze nu steeds frequenter voorkomen, 
laat toch vermoeden dat de menselijke activiteit 
van massale roofbouw op fossiele brandstoffen 

toch een niet onbelangrijke rol speelt. Dat er 50 
jaar geleden met computerscenario’s al gewaar-
schuwd werd voor die nefaste menselijke invloed 
en dat die scenario’s vandaag in heel wat opzichten 
behoorlijk accuraat blijken, stemt tot nadenken. 
Ook in de Bijbel staat veelvuldig te lezen hoe vaak 
de boodschappen van profeten werden weggela-
chen en hoe sommige van die profeten zelfs wer-
den omgebracht of weggejaagd.

De natuurramp in eigen land, maar ook op talrijke 
andere plaatsen in de wereld, drukt ons nog meer 
met de neus op de inmiddels onweerlegbare feiten 
dat de menselijke activiteiten van roofbouw in al-
lerlei vormen, aangestuurd door een welbepaald 
menselijk gedrag, een belangrijke rol spelen in de 
snel toenemende klimaatopwarming.
De stijging van de zeespiegel, levensbedreigende 
droogte hier en wateroverlast daar, hongersnood 
en andere rampen treffen vaak en steeds harder de 
armste mensen en maken hun leed steeds groter.
Actie ondernemen om die nefaste menselijke acti-
viteiten bij te sturen, heeft trouwens niet enkel te 
maken met klimaatrechtvaardigheid, maar ook met 
sociale rechtvaardigheid. 
Het is dus duidelijk dat dit bijsturen hoogdringend 
is. Bijsturen door hoogdringende aanpassingen in 
ons menselijk gedrag van ongebreidelde roofbouw.

En wij christenen?
Hoe verhouden wij die onszelf christenen noemen, 
die naast liefde voor Gods schepping ook naasten-
liefde als onze grootste drijfveer zouden moeten 
hebben, hoe gedragen wij ons ten aanzien van 
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Gods schepping? In de Bijbel sluit God een verbond 
met de hele schepping (Gen. 9), niet alleen met de 
mens. God vraagt Adam om Eden te bebouwen en 
de schepping te bewaren. (Gen 2:15) Hij vraagt ons 
ook om het Evangelie van naastenliefde aan alle 
schepselen te prediken (Marcus 16:15).
Op deze VPKB klimaatsynode deelden vertegen-
woordigers van Kerken uit Frankrijk, Nederland en  
België hun ervaring op het gebied van klimaatbe-
scherming.

Ecologische theoloog Martin Kopp
Om opnieuw een leefbare wereld op te bouwen 
en de duurzaamheid van de schepping te verze-
keren, stelt de ecologische theoloog Martin Kopp 
uit Straatsburg drie actieniveaus voor: individueel, 
collectief en politiek. Deze drie niveaus kunnen de 
VPKB inspireren tot actie. 
-  Als christenen kunnen we beginnen met tot God    
   te bidden voor zijn schepping en Hem daarbij 
   vragen om onze geesten en denkpatronen te 
   verlichten met zijn wijsheid en leiding. Want 
   als christenen geloven we immers dat ons tot 
   God moeten richten met de bede om ons 
   mensen te inspireren om ons menselijk gedrag
   aan te passen om zijn schepping en onze naasten
   te respecteren.
-  Velen van ons zijn al betrokken bij het milieu.
   Sommige kerkgemeenten ondernemen ook 
   collectieve actie, sommige gaan hier al heel 
   ver in. 
-  Op nationaal niveau van de VPKB leidt de 
   werkgroep KidS een bezinning over wat op 
   politiek vlak gedaan kan worden. Ons engage-
   ment moet nu een concrete vorm aannemen. 

Christelijk geïnspireerde mentaliteitsverandering
Een christelijk geïnspireerde mentaliteitsverande-
ring is dringend nodig. Die moet leiden tot gedrags-
verandering, want niet alle heil moet verwacht 
worden van louter materiële, technologische en 
andere antropocentrische in plaats van theocentri-
sche oplossingen.
Ds. Bruneau Jousselin, voorzitter van het VPKB-dis-
trict Franstalig Brabant verwoordde het zo. Op de 
vraag of het klimaatvraagstuk een geloofsartikel 
kan worden - status confessionis - zijn de antwoor-
den genuanceerd. In het licht van de debatten kan 
een antwoord op de een of andere manier voor-
barig lijken. Ten eerste is het, omdat de meningen 
niet unaniem zijn, noodzakelijk om de gezamenlijke 
reflectie voort te zetten om elk gevoel van uitslui-

ting te voorkomen. Bovendien is het soms moeilijk 
om individueel of collectief menselijk handelen te 
situeren met betrekking tot de verwachting van 
goddelijk handelen (genade/werken). 
Tegelijkertijd zijn er, naast de klimaatproblematiek, 
geen andere gebieden waarin onze kerken zich 
moeten durven/hebben uit te spreken… racisme, 
antisemitisme, armoede.

Ds. Peter Smits, voorzitter van het VPKB-district 
Oost- en West-Vlaanderen vatte het zo samen:
1. urgentie van de klimaatproblematiek;
2. bruggen bouwen naar andere kerk-  
 gemeenschappen, zoals b.v. de Wereld- 
 raad van Kerken;
3. profetische stem in de maatschappij laten  
 horen;
4. in de gemeenten en kerken voortdurende  
 bewustwording voor de milieukwestie.

Slot
Het was de bedoeling van deze Klimaatsynode om 
meteen al met concrete voorstellen voor dergelij-
ke gedragsverandering naar buiten te komen. Dat 
bleek echter wat te optimistisch.
De Synodale Raad en de werkgroep KidS kunnen 
echter uit de talrijke overdenkingen en opgevangen 

signalen tijdens deze Klimaatsynode 
alvast inspiratie putten voor hun ver-
der werk in de komende maanden.
______________________________
Francis Van De Walle,
afgevaardigde naar de 
Klimaatsynodevergadering.
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Vooruitblik

14 april|Witte Donderdag in de kerk
17 april|Paasontbijt en -dienst

Corona heeft ons in de voorbije twee jaren belet om een Witte Donderdagdienst 
in onze kerk te kunnen vieren. Zo zullen we in de Stille Week, op 14 april om 
19:00, Witte Donderdag vieren in navolging van het Laatste Avondmaal van Je-
zus met zijn discipelen. 

Op Paaszondag zullen wij vóór de eredienst, die op het normale uur begint, sa-
men in de kerk ontbijten. Wilt u daarbij zijn dan wordt u op 17 april 2022 om 
8:30 verwacht. Jasper en Phillipe Adams zullen zorgen voor een feestelijk ver-
sierde tafel met allerlei Paaslekkernijen.

Gelieve u wel in te schrijven voor deze maaltijden. Dit kan zowel voor Witte 
Donderdagavond als voor Paasmorgen per mail of telefoon of mondeling na de 
zondagsdiensten bij ondergetekende:

Marijke Schaefer, 
e-mail: marijke.kruyne@gmail.com of 
GSM +32 497 67 13 44

De maaltijden worden u aangeboden, maar u kunt natuurlijk altijd een vrijwilli-
ge bijdrage schenken in het Paasmandje.

Marijke Schaefer

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 24 april 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

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

24 april|Het Protestants Museum de Geuzenhoek neemt 
deel aan de Erfgoeddag en de Erfgoedweek 
Al sinds 20 jaar organiseert FARO, het Vlaams Steunpunt voor Cultu-
reel Erfgoed, de erfgoeddag. Op deze dag zetten verschillende instel-
lingen van de cultureel-erfgoedsector hun deuren open voor het pu-
bliek met allerlei activiteiten. Dit jaar is het thema: Onderwijs maakt 
school!
Dit thema is het museum in Horebeke, een voormalig schoolgebouw, 
op het lijf geschreven! Daarom organiseren het voor de erfgoeddag 
een speciale tentoonstelling over de Protestantse Lagere School in 
Horebeke. Noteer alvast zondag 24 april in uw agenda!
In deze tentoonstelling ontdekt u de geschiedenis van de school, vanaf het begin in 1815 tot aan het 
einde in 1982. U leert meer over haar leerkrachten, haar leerlingen, de vakken die er werden gegeven 
en ga zo maar voort. Kers op de taart zijn de persoonlijke getuigenissen van oud-leerlingen van de 
school.
Op de erfgoeddag (24 april) is de tentoonstelling gratis te bezoeken. Nadien kunt u de tentoonstelling 
- mits betaling van een toegangsticket - nog komen bezichtigen tot september.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waar:  Protestants Museum de Geuzenhoek
  Abraham Hansstraat 3
  9667 Horebeke
Wanneer: Zondag 24 april 2022 van 09:00 tot 18:00
Meer info: museum-geuzenhoek@vpkb.be
  https://geuzenhoek.be/protestants-museum-de-geuzenhoek  
  +32 491 64 95 44

27 april|Boekvoorstelling De toekomst van de Kerk
CM-voorzitter Luc Van Gorp trekt op tournee door Vlaanderen en gaat in Gent in 
gesprek met bisschop Lode Van Hecke

Samen gaan ze op zoek naar de plaats die religie inneemt in de strijd naar perfectie 
in een lineaire maatschappij. Want dat er iets grondig fout zit in de manier waarop 
we onze samenleving vandaag organiseren, daar kunnen we niet naast kijken. In 
zijn boek Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie schetst Van Gorp een beeld 
van een wereld op mensenmaat. Is de Kerk bereid om terug te keren naar haar 
roots om zich te herpositioneren in de nieuwe werkelijkheid van onze veranderen-
de wereld?

Waar:    OLV St. Pieterskerk, St. Pietersplein, Gent
Wanneer:   woensdag 27 april vanaf 19:30
Prijs:    10:00 euro
Meer info en inschrijven:  www.cm.be/mensemaat
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Vooruitblik

1 mei|Welkom Brugge op 1 mei te Gent

Brugge komt naar ons toe en we vieren samen Avondmaal in onze kerk.
Inschrijven kan via e-mail, telefoon of mondeling (zie hieronder).
We vragen 5 euro voor de broodmaaltijd met soep en indien mogelijk kan je een dessertje meebren-
gen als afsluiter voor het dessertenbuffet.
Wil je ook laten weten of je in de kerk blijft voor de namiddagactiviteit met een film of misschien ben 
je liever buiten voor een bezoek aan het Belfort.
Onze gids is Francine Ongenae waarvoor dank.
Hopelijk krijgen wij een heerlijk zonnig weertje en hebben we fijne gesprekjes onder elkaar.

E-mail:  rita.martens@telenet.be
Tel:  09/362 83 38
GSM:  0476/94 69 63

Rita Martens

23 mei|Christen Forum Gent

Op maandag 23 mei 2022 mag Christen Forum Gent hopelijk de gastspreker verwelkomen die al in 
2019 aangekondigd werd als de eregast om het 20-jarig bestaan van Tertio te vieren. Tomás Halik zal 
dan spreken over Gewond Christendom, over de crisissen in de Kerk als een kans tot hernieuwing en 
herbronning.

Deze activiteit gaat, behoudens nieuwe wijzigingen van overheidswege, door als vanouds in de Han-
delsbeurs te Gent om 20:00. Zij zal doorgaan onder de op dat moment geldende maatregelen.

Secretariaat: Coupure 5, 9000 Gent t.a.v. Dhr. Christiaan Beyaert 
bankrelatie: BE26 8900 1409 39 29 
www.christenforum.be 
+ 32(0)9/224.34.99  
info@christenforum.be
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Vooruitblik

26 mei|ProFest in Namen 
en de viering van 100 jaar partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk in 
Rwanda (EPR)

Denkend aan de gevolgen van de pandemie hebben we elkaar meer dan ooit nodig 
en willen we elkaar echt opnieuw zien. Ja, na de Covidwinter, willen we uit onze 
schuilplaatsen komen en ons samen verheugen en nieuws uitwisselen. Dit zal in Na-
men zijn op 26 mei!
Maar laten we de andere belangrijke gebeurtenis van 2022 niet vergeten: de vie-
ring van het 100-jarig bestaan van ons partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk 
in Rwanda. Dit is een gelegenheid om te getuigen en de uitwisselingen en steun te 

tonen die al zovele jaren aan deze Kerk worden gegeven. 

Praktische informatie
Ter plaatse zullen er drie Foodtrucks zijn met verschillende menu's en met een capaciteit om tijdens 
de lunchpauze het juiste aantal maaltijden te serveren. We hebben anderhalf uur om te eten. Je 
kunt ter plaatse drankjes kopen en er zal ook een wafel- en pannenkoekenkraam zijn. Iedereen kan 
uiteraard ook zijn eigen lunchpakket meebrengen of een klein restaurant in de buurt van het Arsenaal 
aandoen.

Er is nog plaats voor stands of workshops. Wil je een workshop geven of een stand openhouden, 
leg dan graag contact met het organiserend team. Wij herinneren er aan dat je het zo interactief en 
participatief mogelijk moet organiseren. 

In 2019 werd er een kaars werd doorgegeven. Voor 2022 hebben we voor elk district een puzzelstukje 
ontworpen, dat tijdens de Synodevergadering over het klimaat op 19 maart werd overhandigd. Wij 
zullen elk district vragen het te verspreiden of een voorwerp, een tekening of een foto te verzamelen 
van elke gemeente, met of zonder een link naar de zending. Wij zullen dan de puzzel van de VPKB in 
elkaar kunnen leggen en alle stukjes op een groot bord kunnen leggen om een mooi aandenken aan 
onze bijeenkomst over te houden.

Kinderen en tieners worden niet vergeten. De SPJ (Service Protestant pour la Jeunesse) is nog op zoek 
naar twee of drie Nederlandstalige monitoren om het begeleidingsteam te versterken. 

Meer informatie
Brigitte Alessandroni-Fomine, penningmeester ProFest 2022
4/14 rue de la Science - 6000 Charleroi 
Tel. +32 71 52 91 03 - +32 473 66 21 39 - brigittealess@epub.be
rekening van District HONL Profest 2022: BE 93126209927167
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Kleuter - en kinderkerk

Pasen 2022 
Hij is hier niet, want Hij is opgestaan!

Lieve kinderen,

Vorig jaar hebben wij voor de online-dienst een 
fantastisch mooie paastak gemaakt en de kerk 
versierd met gekleurde eieren. Hopelijk zijn jul-
lie dit jaar, op 17 april, ook van de partij om er 
een feestelijke dienst van te maken!
Geef je alsjeblieft een seintje als je er kan bij zijn? 
Het wordt vast en zeker een prachtige dienst!

Martine De Jonge en Wilma Meijerink

Goede Vrijdag
Bijbeltekst
Lucas 23:44-48
“Om ongeveer twaalf uur ’s middags werd het opeens donker 
in het hele land. Drie uur lang bleef het donker, omdat de zon 
geen licht gaf. En in de tempel scheurde het gordijn voor de heilige zaal doormidden. Toen riep Jezus: 
‘Vader, mijn leven is in uw handen!’ Dat waren zijn laatste woorden. Zo stierf hij. De Romeinse officier 
die bij het kruis stond, zag wat er gebeurde, Hij eerde God en zei: ‘Geen twijfel mogelijk! Die man 
hoorde bij God!’”

Nodig
- Doorzichtig plakplastic (bijvoorbeeld een rol van de bouwmarkt)
- Een sjabloon van een kruis 
- Doorzichtig papier, verschillende kleurtjes
- Scharen
- Schildertape om het kruis op het raam te hangen

Toelichting
Op Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis. En dat noemen we een góede dag? Ja, want door het 
sterven en opstaan van Jezus, kan er licht en kleur in de wereld en ons leven binnen schijnen.

Uitleg activiteit
- Zorg voor een groot stuk doorzichtig plakplastic en knip hieruit een groot kruis. Hang deze 
   op het raam met wat schildertape. LET OP: de plakkende kant van het plastic niet op het raam, 
   maar naar binnen gericht!
- Knip gekleurd, doorzichtig papier in kleine stukjes en leg dit klaar.
- Plak allemaal stukjes gekleurd papier op het kruis. Zo wordt het een mooi mozaïek.
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Oekraïne

Humanitaire hulp voor Oekraïners
De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Wat de bewoners te verduren krijgen, tart elke ver-
beelding. 

Als kerkenraad hebben we op onze vergadering van 11.03.2022 lang 
gesproken over hoe onze Brabantdamgemeente best haar steentje 
kan bijdragen.
We kwamen tot een tweesporenbeleid.

Concrete hulp via de Oekraïens Grieks-Katholieke kerk te Gent
De collecte van 06.03.2022 voor een bedrag van € 245,- wordt gestort 
op rekening van de Oekraïens Grieks-Katholieke kerk die dit bedrag 
naar eigen goeddunken kan gebruiken. 
Verder ontvingen wij precieze informatie wat er nodig is aan materi-
aal, dat u rechtstreeks kunt brengen naar de Orthodoxe kerk (Sleep-
straat 216) en dat van daaruit regelmatig vervoerd wordt naar waar 
het nodig is.

Wat is er nodig?
- Luiers 0-3 maanden (in grote hoeveelheden)
- Luiers voor prematuren (in grote hoeveelheden)
- Wegwerponderleggers/bedzeil voor baby’s (in grote hoeveelheden)
- Tetradoekjes (in grote hoeveelheden)
- Babydoekjes (zoals waterwipes)
- Medicijnen voor kinderen: paracetamol & ibuprofen (zetpillen & siropen) (in grote hoeveelheden)
- Onderleggers na bevalling (in grote hoeveelheden)
- Kleren voor pasgeborenen - normaal
- Kleren voor pasgeborenen - warm
- Chloorhexidine (wateroplossing)
- Babykunstvoeding
- Babypurees
- Navelstrengklemmen
- Navelstrengkatheders
- Draagzakken of draagdoeken voor baby’s
- Voedingsproducten met een lange houdbaarheidsdatum (koeken, energierepen, ingeblikt voedsel)
- Fleecekleding (dunne broeken, vestjes, hemden, truien)
- Verbandmateriaal, pijnstillers, desinfectiemiddelen, zuurstofwater, medische alcoholdoekjes, 
   pleisters)
- Katheders
- Infusen
- Slaapzakken
- Slaapmatjes
- Powerbanks
- Thermische kleding (ook warme sokken)
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Oekraïne

In de Oekraïens Grieks-Katholieke kerk (Sleepstraat 216 te Gent) is ruimte voorzien die dient als ver-
zamelplaats voor deze hulpgoederen. 
De donaties worden ontvangen van maandag tot zaterdag van 9:00 tot 12:00.
Breng indien mogelijk alles gesorteerd in dozen met een opschrift (wat en hoeveel).
Het is ideaal om één categorie in grote hoeveelheid te brengen.
Er is nog geen mogelijkheid om gewone kleren te aanvaarden. 
Verder nodig: lege (bananen)dozen en plakband

1 euro ingezameld = 2 euro gedoneerd
De Brabantdamgemeente zal de komende weken tot en met de Paasdienst blijven collecteren voor 
Oekraïne. U kreeg van ons reeds een schrijven via e-mail in verband met financiële steun vanuit de 
VPKB (op nationaal vlak) aan de Hungarian Interchurch Aid, een oecumenische hulporganisatie in 
Hongarije. De VPKB screende deze organisatie zorgvuldig zodat we zeker zijn dat het geld goed te-
recht komt. 
U kunt meer lezen over het werk van deze organisatie via volgende link:
https://segelyszervezet.hu/en/

Het is de bedoeling om het geld, dat we in de komende weken blijven verzamelen, aan de centrale 
kas van de VPKB over te maken, die het bedrag op haar beurt zal verdubbelen. 
Het ingezamelde geld wordt overgemaakt op de rekening van Uniprobel BE06 3100 0835 5022 met 
de vermelding: Steun voor Oekraïne.
Het door de kerkgemeenten ingezamelde bedrag zal door de Synodale Raad worden verdubbeld.
Dus 1 euro ingezameld = 2 euro gedoneerd.

Met hartelijke groet
Namens de kerkenraad van Gent-Brabantdam

Bea Baetens, secretaris

De nationale bloem van Oekraïne

Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.
Uit het gebed Nieuw begin van ds. Werner Pieterse
uit het gebedenboek U die voor mij uitgaat.

petrus.protestantsekerk.nl/gebedenboek
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Gebed

Gebed voor Europa
God, van U is heel de aarde,
van U zijn de eeuwen en de tijden,
van U is elk mens.
Wij danken U, Vader van alle leven
voor Uw woord van liefde en recht!
Zie neer op dit stuk van Uw wereld 
dat wij Europa noemen.
Laat dit land waar wij wonen 
onder uw glimlach liggen,
berg het in de palm van Uw hand.
Wij bidden voor alle mensen in Oekraïne,
voor zij die op de vlucht zijn en vrezen voor hun leven.
Voor alle mensen in de regio van goede wil,
voor Russen die de moed hebben hun stem te verheffen,
en iedereen die strijdt voor vrede en recht.
Ontferm U God! Laat niet langer toe
dat kwaad met kwaad bestreden wordt.
Zend Uw Geest, o God, geef wijsheid aan ons allen.
Laat ons zien welk erfdeel Gij ons toevertrouwt.
Dat wij niet meer nemen dan wat ons toekomt.
Laat uw zegen over ons neerdalen.
Dat bescheidenheid en nederigheid groeien in ons hart.
Laat ons scherp voor ogen houden wat er gebeurt:
de hoogmoed, de zwakheid, de verdeeldheid.
Geef ons een helder besef van de gebrokenheid
waarvan de eeuwen spreken
en die alleen Gij helen kunt.
Geef ons het geloof en het vertrouwen
dat Gij eens alles zult omkeren,
dat U bij ons bent en met ons meegaat door de tijden.
Geef ons hoop in deze crisistijd door Jezus uw Zoon.
Schenk ons Uw liefde die bevrijdt
van hardvochtigheid en eigenbelang.
Geef ons een diepe zin voor eenheid
en ruimte voor verscheidenheid.
Doe ons recht, o God en zie ons met genade aan!
Heer, ontferm U over ons!

Voorbeden VPKB Brugge, 27 februari 2022
naar een gebed van kardinaal Daneels (2004)
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mijnschool

Nieuws uit de Gaspard

De eerste maanden van 2022 waren hectisch en memorabel op vele vlakken. 

De eerste gebeurtenis overviel ons letterlijk in de nacht van 15 maart. Toen is 
een deel van het plafond in een klas op de eerste verdieping (aan de straatkant) 
naar beneden gekomen. Keramische potten, als isolatie in het dak verwerkt, wa-
ren door nog onbekende redenen gebroken. Gelukkig dat dit ’s nachts gebeurde! 
De kinderen kunnen nu terecht in een klas beneden. De kleuters zijn dit jaar 
minder in getale waardoor een klas tijdelijk kan gebruikt worden.

Als u dit leest is een eerste meisje uit een Oekraïens gezin in K3 gestart. Samen 
met haar ouders en twee jongere kinderen woont ze bij een gastgezin in de 
buurt van onze school. We hopen dat zij zich snel zal thuis voelen tussen haar 
klasgenootjes.

De jaarlijks terugkerende Kaas- en wijnavond ging door op een alternatieve ma-
nier waarbij de goed verzorgde kaas- en vleesschotels konden afgehaald worden. 
Voor de wijnliefhebbers kon die avond een betere wijn geproefd en indien goed 
bevonden, aangekocht worden. En dat werd gesmaakt. De kinderen leefden zich 
uit in de disco, die voor de gelegenheid doorging in de omgetoverde turnzaal/
refter. We kijken nu al uit naar het Schoolfeest dat in juni zal plaatsvinden, maar 
daarover in de volgende kerkbrief meer.

Er is op dit moment weinig te melden over de bouwperikelen en een mogelijk 
alternatief. Het blijft een hele taak om voorzichtig en diplomatisch te onderhan-
delen om uit de impasse te geraken. Maar we volharden. Ondertussen hebben 
we zicht op een wel erg mooie financiële gift! Wordt vervolgd.

Het leerlingenaantal schommelt nu rond de 160. We merken dit voornamelijk 
bij de kleuters waardoor de klasjes daar kleiner zijn. Maar dat geeft weer moge-
lijkheden naar de inschrijvingen naar het komende schooljaar, doordat er meer 
kinderen in het eerste leerjaar zullen kunnen instromen.

Op 28 april vindt de 99ste Algemene Ledenvergadering plaats op school. Ieder-
een is om 20:00 van harte welkom om meer te horen over het reilen en zeilen van de school. U leest 
het goed, de vzw Vereniging ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs te Gent die optreedt als 
inrichtende macht, viert dit jaar haar 100-jarig bestaan, maar dat is voor het najaar want dan is het 
echt exact 100 jaar geleden dat de vzw werd opgericht! We mogen ons gedragen weten door de 
steun van vele sympathisanten en door de nooit aflatende steun van de Allerhoogste.

Aletta Rambaut
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District

Nieuws uit het district

Het is enige tijd geleden dat er nog een bericht 
kwam uit het district, maar dat betekent niet 
dat daar niets gebeurde.

Zoals bekend, gaat onze buurman uit Gent-Ra-
bot, ds. Marc Loos, na een lange loopbaan op 
pensioen en gaat zijn afscheidsdienst door op 
3 april. Bij predikanten heet dat trouwens geen 
pensioen, maar een emeritaat. Intussen heeft 
ds. Em. Ina Koeman daar de taak opgepakt als 
consulent.

Op 1 juli maakt onze districtsvoorzitter ds. Peter Smits de overstap van Dendermonde naar Kortrijk. 
Voor Dendermonde zijn goede gesprekken aan de gang met de waarschijnlijke consulent. 

In Roeselare vorderen de gesprekken met een kandidaat goed, net als in Gent voor de nieuwe functie 
van stadspredikant. 

In Ieper tenslotte is ds. Chris Bultinck voor zes maanden aangesteld als waarnemer, tijdens het ziek-
teverlof van de predikant daar.

In beide pioniersplaatsen, Aalst en Oostende, wordt na vijf jaar een evaluatie gehouden. In Aalst 
heeft Tom Schepers laten weten op 31 december zijn opdracht daar af te ronden en terug te keren 
naar Nederland. 

Ook ds. Robbert Veen in Knokke keert deeltijds terug naar Nederland en de verdere leefbaarheid van 
Knokke is voor het districtsbestuur een punt van zorg.

Tijdens de districtsvergadering op 26 maart blikten we uitgebreid terug op de klimaatsynode op 19 
maart en de voorbereiding daarvan in ons district, maar keken ook vooruit naar ProFest in Namen 
op 26 mei. 

Als districtsbestuur werken wij harmonieus samen, maar zijn ons bewust dat de communicatie met 
de afgevaardigden uit de diverse gemeenten soms beter kan. Dat is eveneens het geval met de omge-
keerde communicatie tussen het district en Brussel. Die communicatie is dan ook een aandachtspunt 
voor de komende periode.

Rudy Liagre, districtssecretaris
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Gent-Terneuzen 
Doet u mee!
Havenaalmoezenier Terneuzen-Gent
Sinds 2019 ben ik havenaalmoezenier in de havens Terneuzen en Gent.
Ik werk als onbetaald havenaalmoezenier/Port Chaplain. Omdat je als privépersoon 
niet zomaar in de haven mag rondlopen, werk ik samen met de Seamen’s Christian 
Friend Society (www.scfs.org). Deze organisatie is op haar beurt weer aangesloten 
bij de International Christian Maritime Association. Het lid zijn van de SCFS en de 
ICMA geeft mij de mogelijkheid om scheepsbezoeken te kunnen doen in de havens 
Gent en Terneuzen. Mijn werk bestaat er in om de zeevarenden op te zoeken in hun 
werk en woonomgeving en hen daar te bemoedigen.

Scheepsbezoeken
Tijdens mijn bezoeken kom ik vooral Russische, Oekraïense, Filipijnse en Indi-
sche zeelui tegen. Zij zijn naar gelang hun rang veelal twee, vier, zes of zelfs 
negen maanden aaneengesloten van huis weg.
De omgangstaal op de schepen is Engels. De zeelui zijn blij met mijn bezoeken. 
Zij kunnen in vertrouwen aan mij kwijt wat hen bezighoudt. De gesprekken gaan 
dan over thuis, de problemen op het schip, de blijdschap over de geboorte van 
hun zoontje of dochtertje, een sterfgeval in de familie. Voor de christenen op 
het schip organiseer je een bijbelstudie of een eredienst. 

Wat neem ik mee?
Tijdens mijn bezoeken heb ik meestal mutsen, Bijbels en andere christelijke lectuur 
bij me. Het materiaal dat ik gratis weggeef, geeft ook aanleiding tot een pastoraal 
gesprek. In de wintermaanden geven de mutsen of colsjaals dankbare en blije ge-
zichten. Met Kerst geef ik kleine zakjes met cadeautjes weg. Het zijn kleinigheden 
maar voor hen, die zover van huis weg zijn, betekent dit enorm veel. 
Hoe vaak hoor ik hen niet zeggen: ‘Thank you pastor! Could you tell them this is 
very much appreciated!’ Het raakt je enorm als volwassen mannen en ook vrou-
wen je in de ogen kijken, je de hand geven, dankjewel zeggen en God bless you too 
wensen.

Vraag
Mijn vraag aan u: wilt u mij helpen met gebed, met een muts of een gift? Dit zou mij enorm helpen in 
mijn scheepsbezoeken in het Gentse. Namens de zeevarenden alvast dank u wel hiervoor.

Gods zegen gewenst.
Alexander Eberson, Port Chaplain.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giften:
Stichting Levend Water - Havenevangelisatie: 
IBAN: NL73RABO 0123 314550
BIC: RABONL2U

Voor verdere informatie en contactgegevens: 
https://levendwater-havenevangelisatie.nl
alexander.eberson@gmail.com
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Stadspredikant

Stadspredikant Gent - stand van zaken
Eind februari had de begelei-
dingscommissie een tweede ge-
sprek met de ene overgebleven 
kandidaat. 

Het was opnieuw een hoopgeven-
de ontmoeting. De persoon met 
wie we aan tafel zaten is jong en 
gedreven, iemand met visie, die 
presentie in de stad handen en 
voeten wil geven in verbonden-
heid met de twee Gentse protes-
tantse gemeenten. Wel heeft de 
kandidaat aangegeven dat zij nog 
een periode van bezinning nodig 
heeft: verhuizen naar Gent met 
alles wat daar aan vast zit is een 
grote stap en ze zal ook het een 
en ander moeten loslaten. We 
begrijpen deze wens en gunnen 

haar de rust om duidelijkheid te krijgen. Intussen zal ze echter niet stilzitten, want ze heeft zich reeds 
aangemeld bij de Commissie van Toelating. Dit betekent dat de toetsingsprocedure in gang gezet is 
en dat zij zich dient voor te bereiden op het kerkelijk examen. Deze twee zaken zijn noodzakelijk voor 
een beroepbaarverklaring binnen de VPKB.

Wat de VPKB betreft: we zijn blij met de toezegging van financiële ondersteuning, afbouwend ge-
durende enkele jaren, vanuit de centrale kas. Aanvullend besloot het districtsbestuur om in te staan 
voor een jaarlijkse vaste bijdrage aan het stadspredikantschap, zodat het project rust op drie pijlers: 
de beide Gentse kerken en het district.

Al met al betekent het bovenstaande dat we in de loop van de maand april meer duidelijkheid hopen 
te verkrijgen. Opnieuw vragen we u te danken voor het goede contact dat met de kandidaat ontstaan 
is en te bidden om duidelijkheid voor de kandidaat en succes in het verdere verloop van de aanwer-
vingsprocedure.

Namens de begeleidingscommissie, ds. Peter Smits
Dendermonde, 08/03/2022
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Nagekomen nieuws

Interkerkelijk Beraad (IKB)
Onze IKB-vergadering van 28 februari was vroeger begonnen als gewoonlijk. Met een gezamenlijk 
etentje in het Sint-Baafshuis bij onze Katholieke vrienden hebben wij de twee afscheidnemende 
IKB-collega’s ds. Marc Loos en pastoor Flor Brondeel bedankt voor hun jarenlange inzet. 
Marc en Flor haalden herinneringen op aan de jaren in het IKB en zijn erkentelijk voor contacten en 
vriendschappen die er ontstonden. 
Bisschop Lode Van Hecke heeft ons op die avond vereerd met zijn aanwezigheid en we kregen de 
kans om kennis te maken met de nieuwe collega van rev. Stephen Murray, rev. Oluwakayo en met de 
nieuwe orthodoxe collega: Barnabas Genbrugge.  

Ds. Tihamér Buzogány
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Wel en wee in de Brabantdamgemeente

Pastoraat

In mei… leggen alle vogels een ei. Maar sinds een 
paar weken, eind maart, zijn ze al goed aan het 
oefenen: van ’s ochtends vroeg is het een getsjilp 
en gekwetter van jewelste in de bomen rondom 
ons huis. En het meesje vliegt af en aan om een 
tapijtje te leggen in het vogelhuisje… Benieuwd 
hoe het dit jaar zal lopen!

Dat we onze maskers weer mogen aflaten, tovert 
een blijde glimlach op vele gezichten. We hopen 
maar dat de coronatoestanden stilaan mogen 
vervagen als een verre herinnering, maar we we-
ten dat het nu nog niet voorbij is! Dus opletten 
en voorzichtig zijn blijft de boodschap.

Verschillende gemeenteleden hebben de afge-
lopen weken immers alsnog positief getest op 
het Coronavirus. Gelukkig waren de meesten 
niet echt ziek maar je moet dan toch maar een 
week (of meer) in quarantaine en dan ben je nog 
bang voor je huisgenoten of mensen met wie je 
in contact was en of je het virus toch niet hebt 
overgebracht…

Een cartoon in de krant stelde dat de corona-
cijfers iets waren uit het verleden, van voor de 
oorlog… Een grapje was dat, een beetje cynisch 
maar jammer genoeg sedert meer dan een 
maand inderdaad de realiteit.

Onmacht, chaos, pijn, verdriet, angst, woede, 
pijn… om heel andere redenen nu. En, niet zo ver 
van ons bed! Zoveel mensen op de vlucht, geen 
dak meer boven het hoofd. Gewonden en ge-
sneuvelden, beelden waarvan we steeds hopen 
deze niet meer te moeten zien… We bidden onze 
Heer om genade en barmhartigheid en vragen 
aan de wereldleiders om de juiste beslissingen te 
nemen en al die mensen op de vlucht te helpen. 
Gelukkig zien we zeer veel solidariteit in alle la-
gen van de bevolking, waarvoor we heel dank-
baar mogen zijn. 

En ondertussen, binnen onze Brabantdamge-
meente, hebben we onze eigen zorgen, verdriet 
of vreugdevolle momenten…

Allereerst vernoem ik hier graag Simonne 
Vereecken die haar 90ste verjaardag mocht vie-
ren. Het was een prettig weerzien toen ik de 
bloemen ging brengen. Simonne blijft heel soci-
aal en heeft goede contacten met haar buren en 
elke dag een flink gevuld programma, o.a. kaart-
jes knutselen. Zij staat zelfs elke dag op om 6 uur! 
Ze keek blij uit naar de komst van haar kinderen, 
die ze de laatste twee jaar weinig gezien heeft. 
Maar nu was er taart besteld! Nogmaals van har-
te proficiat, Simonne! 

Janny Geluk is, na een stressvolle tijd en span-
nende dagen en met behulp van haar kinderen,   
verhuisd naar haar splinternieuwe assisten-
tieflat. Haar adres is nu: Dobbelhof – Tichelrei, 
5 bus 106 in Gent. Zo’n nieuwe flat kent nog wel 
wat kinderziekten, maar nu is telefoon, televisie 
en internet eindelijk in orde. Janny kon gelukkig 
het meeste van haar eigen spullen en meubels 
meenemen, wat heel fijn is. We hopen dat je 
goede contacten mag hebben met jouw nieuwe 
buren, Janny en dat je je gauw mag thuis voelen! 
Veel zegen gewenst.

Pierre Liagre had een wat moeilijker periode 
achter de rug, ondanks zijn aangeboren optimis-
me. Duizelingen en valpartijen deden hem en 
de kinderen beslissen dat zelfstandig wonen te 
moeilijk werd en Pierre is nu verhuisd naar WZC 
Zilversterre, Kortrijkse steenweg 775 te Gent, ka-
mer 25. Het is nog een beetje wennen maar dat 
komt goed, Pierre! En fijn dat je zondag weer in 
de kerk was! Gods zegen toegewenst!

Christiaan Buysse kan de laatste tijd weer 
meekomen naar de kerk, met Daniël. Fijn om je 
terug te zien!
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Pastoraat
Evie Jacques komt tegenwoordig zelfs te voet 
naar de kerk: bewonderenswaardig, net zoals 
haar moed en doorzettingsvermogen!

En ook Yvan De Wilde en Lydie De Brouwer dur-
ven weer voorzichtig op zondag naar de Brabant-
dam komen! Gelukkig stellen jullie het goed!

Met Anna Van der Vennet gaat het stilaan wat 
beter. Zij zag er heel goed uit toen zij bezoek 
kreeg van de dominee. Groeten uit de gemeen-
te, Anna!

Ds. Tihamér Buzogány had zijn moeder een paar 
weken op bezoek, een bezoek waar, door Coro-
na, lang werd naar uitgekeken. Door de onrust 
nabij hun vaderland, bleef Oma een beetje lan-
ger dan eerst gepland, maar eind maart vertrok 
ze weer. Laten we hopen dat het waar zij verblijft,   
in Transsylvanië, rustig en vredig mag blijven dat 
zij haar moestuin weer kan inrichten. 

Met Marcel en Agnes Bundervoet-Hoste gaat 
het goed. Marcel doet weer de boodschappen, 
dus dat is een goed teken. Hartelijke groeten aan 
jullie en hopelijk mogen we elkaar gauw weer 
ontmoeten in de kerk!

Jasper Adams heeft groot nieuws: hij opent op 2 
april een winkeltje Adams Paradijs aan de Lieve-
kaai, op een boogscheut van het Gravensteen. In 
deze studentenonderneming kan je een ruim as-
sortiment brocante en planten vinden om je in-
terieur kleur te geven. Héél veel succes gewenst, 
Jasper, met deze mooie uitdaging!

Ander goed nieuws is dat Ingrid Dhont- De 
Meyer op 1 april in pensioen hoopt te gaan (nee, 
het is geen aprilgrap). Gefeliciteerd, Ingrid: vanaf 
nu is het: niets moet en niksen mag! Geniet van 
vele gezonde jaren, samen met Pascal van deze 
nieuwe tijd.

Na al dit nieuws over de mensen die we regel-
matig zien of spreken, denken we echter ook aan 
hen die niet meer zo vaak in ons midden kunnen 
zijn, maar die in ons hart en onze gedachten blij-
ven! Ouderdom, ziekte, afstand, misschien ook 
onverschilligheid of onvrede maken het contact 
soms moeilijk. Toch mogen we altijd opnieuw ho-
pen op hernieuwde contacten en daarnaar stre-
ven. Misschien zijn de weken voor Pasen, weken 
van bezinning en inkeer, hier een ideale tijd voor.
Verlangend naar de lente met warmere dagen, 
verlangend naar het licht, hopend op vrede, uit-
kijkend naar het grote feest van Pasen, wens ik u 
allen nog enkele inspirerende weken toe. Want 
binnenkort mogen wij zingen: “Jezus leeft en ik 
met Hem! Halleluja!”

Martine De Jonge
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Meditatie

Nieuwe vrede waar geen hoop meer is

Halverwege de 40-da-
gentijd zit ik nog 
steeds met de vraag of 
alles goed zal komen? 
Het hoopgevende 
thema van de vasten-
periode dit jaar heeft 
door het geluid van 
de geweren een twij-
felachtige connotatie 
gekregen. Alles komt 

goed! Dat kan gemakkelijk klinken, maar voor 
veel mensen op deze wereld is het misschien 
moeilijk te geloven. Voor de mensen in Oekraïne 
waar al meer dan een maand een bloedige oor-
log woedt, honderden mensen sterven en waar 
miljoenen op de vlucht zijn, valt het moeilijk om 
te geloven dat alles goed komt. 

Eerlijk gezegd kan ik op dit moment ook moeilijk 
geloven dat alles goed komt. Voor mij persoon-
lijk misschien wel, maar de wereld is meer dan 
ik en mijn eigen belangen en wensen. Nee, voor 
heel veel gezinnen komt in deze vastenperiode 
niet alles goed, integendeel. 
De moeder van Wilma, mijn schoonmoeder, 
is een paar dagen geleden met drie andere 
vrijwilligers en 3 chauffeurs aan boord van een 
met hulpgoederen volgeladen dubbeldekker 
naar Roemenië vertrokken met de bedoeling 
om 70 Oekraïense vluchtelingen van Suceava 
naar Nederland te halen. Suceava is een stad in 
het noordoosten van Roemenië. De voornaam-
ste stad van dit Roemeense gedeelte van de 
Boekovina was vorig jaar nog het Lombardije 
van Roemenië, maar nu is het een belangrijke 
vluchtroute voor duizenden Oekraïners. Het zijn 
voornamelijk vrouwen en kinderen die hier aan-
komen en dat bevestigt ook mijn schoonmoe-
der. Op de dubbeldekker die op dit moment (25 
maart) al de op terugweg is, zijn er alleen vrou-
wen en kinderen en geen zeventig zoals initieel 
gepland was maar 54 daarvan. De anderen die 
op de passagierslijst stonden, wilden niet in de 
bus stappen, zijn in Suceava gebleven, dicht bij 

hun huis in de hoop dat alles goed komt, de oor-
log snel eindigt en ze weer terug kunnen keren 
naar hun vaderland. 

De bestaande situatie in Europa blijkt de belofte 
uit de Bijbel tegen te spreken. God belooft ons 
een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet maar 
wat wij zien, is veel pijn en nog meer verdriet. 
De vraag waarom de Eeuwige dat allemaal toe 
laat, stel ik niet meer want dat blijft toch een 
retorische vraag. Wat ik een paar dagen voor 
Pasen wel hoop, is dat wij iets laten zien van de 
liefde waarover we zoveel spreken door zieken 
te verzorgen, armen eten te geven en vluchte-
lingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar 
te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het 
geloof dat misschien, alles goedkomt – zeggen 
ook de initiatiefnemers van het thema voor de 
40 dagentijd 2022.  

In één van de Bijbelverhalen die in de 40 da-
gentijd wordt gelezen, ontmoeten wij Jezus 
in Bethanië. Zes dagen voor het joodse Pasen 
bezoekt Jezus nog eens Maria, de zuster van 
Martha en Lazarus, een vrouw die het geen 
weggegooid geld vond om met dure olie de 
voeten van de Meester te zalven. Het valt haar 
op dat Jezus minder opgewekt klinkt en steeds 
zegt dat Hij binnenkort zal sterven. Maria wil dat 
niet, de dankbaarheid is groot in haar hart en ze 
wil degene die haar broer heeft opgewekt niet 
verliezen, maar toch gelooft ze wat Jezus zegt en 
in zekere zin neemt zij afscheid van Hem. 

Afscheid nemen is een handeling die ook voor 
ons bekend is: Goede reis! Hoe vaak zeg je dat 
niet als er iemand vertrekt. Je gaat de deur uit, 
stapt in de auto, in de trein of je neemt het 
vliegtuig. De achterblijvers zwaaien je uit en 
wensen je een goede reis. 

In Bethanië gaat het over een ander soort af-
scheid, Maria voelt dat hun vriend daar voor de 
laatste keer is. Jezus spreekt over vreselijke din-
gen: begrafenis en dood! 



25 | 

Meditatie

Hartelijk gefeliciteerd aan 
de jarigen!
01 april : Marleen Van Hoornyck
03 april: Tihamér Buzogány
03 april: Davíd Buzogány
06 april: Sarah Bettens
17 april: Christiaan Buysse

02 mei: Elias De Waele
05 mei: An Van der Haeghen

In de voorbije weken zijn wij van de hartverscheu-
rende afscheidsbeelden niet bespaard gebleven. 
Vrouwen namen afscheid van hun mannen en de 
kinderen van hun vaders, de bus of trein vervoert 
ze naar veiligere havens, de vaders blijven achter 
om te vechten en het vaderland te verdedigen. 
Menig kind dat nog klein is, begrijpt misschien 
het erge van de situatie niet maar hun moeders 
hebben hetzelfde gevoel als Maria aan de voeten 
van Jezus. Misschien is het de laatste keer dat ze 
elkaar zien en spreken.

Een paar weken voor Pasen is er een plaats in 
Oost-Europa waar de taal van oorlog wordt ge-
sproken, waar naastenliefde ver te zoeken is en 
waar eigenbelang voor haat zorgt in plaats van 
liefde. Hier, waar voorlopig nog vrede is, blijven 
we hopen dat ooit overal ter wereld alles goed 
komt en dat degene die beloofd heeft om het 
werk van zijn handen nooit te laten varen, op het 
feest van de opstanding oor zal hebben voor ons 
zanggebed: 

“Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!” 
(Lied 634, 2) 

ds. Tihamér Buzogány
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Activiteitenkalender
Zondag  03 april  11:30 Gemeentevergadering met verkiezingen
    14:30 Afscheidsdienst pensionering ds. Marc Loos
Zondag 10 april   Rommelmarkt St. Antoniuskring
Woensdag 13 april  19:00 Kerkenraadsvergadering
Donderdag 14 april  19:00 Viering Witte Donderdag
Zondag 17 april  08:30 Paasontbijt gevolgd door de Paasdienst
Zondaga 24 april  09:00-18:00 Protestantse Museum Horebeke (Erfgoeddag-
Woensdag 27 april  19:30 Boekvoorstelling De toekomst van de Kerk 
     (Locatie: St. Pieterskerk)
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
Maandag 23 mei  20:00 Christen Forum Gent
Donderdag 26 mei   AKV/ProFest
Woensdag 08 juni  19:00 Kerkenraadsvergadering

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...
27 februari: Pierre Liagre ter bemoediging en goed herstel
06 maart: Janny Geluk ter gelegenheid van haar verhuis
18 maart: Pierre Liagre ter bemoediging
20 maart: Simonne Vereecken ter gelegenheid van haar kroonjaar
27 maart: Mieke Felix met felicitaties voor haar 2de master over de Katharen
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Dienstenrooster

Zondag, 3 april                                                                            Gemeentevergadering met verkiezingen
Voorganger      Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Oekraïne
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Fam. Buzogány-Meijerink
 
Zondag, 10 april                                                                                                                                             
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Oekraïne
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst 
 
Donderdag, 14 april                                                                                                                     Witte Donderdag                          
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Organist(e)   Arina Tsytlianok

Zondag, 17 april                                                                                                                                           Pasen
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes   Oekraïne
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Rita Martens / Janny Geluk
 
Zondag, 24 april                                                                                                                                                 
Voorganger   Els Maassen
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst 
 
Zondag, 1 mei                                                      Bezoek van de gemeente Brugge / Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   KRAS vzw (armoedebestrijding)
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst 
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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 slui-
ten 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.

 April
zo 3 apr  Johannes 15:18-27 De haat van de wereld
ma 4 apr Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en oordeel
di 5 apr  Johannes 16:12-24 Verwarring 
wo 6 apr Johannes 16:25-33 Beeldspraak 
do 7 apr  Johannes 17:1-12 God kennen is het eeuwige leven
vr 8 apr  Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn
za 9 apr  Jeremia 26:1-9  Een beladen boodschap
zo 10 apr Jeremia 26:10-24 Palmzondag- Het lot van Uria
ma 11 apr Jeremia 27:1-11  Het juk ondergaan
di 12 apr Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten
wo 13 apr Jeremia 28:1-17  Krachtmeting
do 14 apr Johannes 18:1-27 Witte Donderdag - Ik ben het (niet)
vr 15 apr Johannes 18:28–19:30 Goede Vrijdag - Vriend van de keizer
za 16 apr Johannes 19:31-42 Stille Zaterdag - Voorbereiding voor een bijzondere sabbat
zo 17 apr Johannes 20:1-18 Eerste Paasdag - Wie zoek je?
ma 18 apr Johannes 20:19-31 Eerst zien...
di 19 apr Jeremia 29:1-9  Het duurt nog wel even
wo 20 apr Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem
do 21 apr Jeremia 29:24-32 Weerwoord
vr 22 apr Psalm 114  De dans van de aarde
za 23 apr Jeremia 30:1-11  Geknakt, niet gebroken
zo 24 apr Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger
ma 25 apr Jeremia 31:2-14  Terugkeer
di 26 apr Jeremia 31:15-22  Nieuwe dingen
wo 27 apr Jeremia 31:23-30 Opbouw
do 28 apr Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend verbond
vr 29 apr Jeremia 32:1-15  Contract voor de toekomst
za 30 apr Jeremia 32:16-25 Duurzaam?
 
 Mei
zo 1 mei  Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk


