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Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum
Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)
Predikant:
		

Ds. Tihamér Buzogány 			
Flamingostraat 23 – 9000 Gent		

0499/74.81.71
tihamer.buzogany@telenet.be

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :
Ouderlingen:
Mevr. Aletta Rambaut (voorzitter) 09/233.67.16
		
Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne
09/282.50.81
		
Dhr. Francis Van de Walle		
09/281.05.18
		
Diakenen:
Mevr. Rita Martens 		
09/362.83.38
		
Mevr. Micheline Morel
09/224.21.26
		Mevr. Bea Baetens		09/369.99.13
Kinderkerk:

Mevr. Martine De Jonge 		

09/222.59.79

aletta.rambaut@telenet.be
marijke.kruyne@gmail.com
fjvdwalle@gmail.com
rita.martens@telenet.be
mmorel26@yahoo.com
bea.baetens@telenet.be
mar10.dejonge@telenet.be

Organisten:
a) Mevr. Aletta Rambaut 		
09/233.67.16
aletta.rambaut@telenet.be
		b) Mevr. Arina Tsytlianok				arina_tsy@yahoo.com
		
Kerkadres :				
Kerkdiensten :				
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :

Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent
Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

Redactieraad van de kerkbrief :
mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: 		 kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: 			
Dhr. Arnold De Jonge

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk		
IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1
				
ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg
IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
				
ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw
				te Gent

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

uw

Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Nie
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Ook het punt Stadspredikant kwam opnieuw aan
bod, waarover u meer leest vanaf blz. 14.
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Bezoeken gemeenteleden frequent of minder frequent onze kerkdiensten, het wel en wee van allen
- zonder uitzondering - blijft ons na aan het hart.
Ook zijn we blij met enkele nieuwe gezichten in
onze kerk en we hopen dat u zich gauw thuis mag
voelen in onze inclusieve gemeenschap.
Bea Baetens
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Uit de bestuursraad
Oekraïne
In de vorige kerkbrief van april kon u op de blz. 14 en 15 al uitgebreid lezen
over de humanitaire hulp voor de door oorlog geteisterde Oekraïense bevolking, na de inval van het Russische leger in Oekraïne op donderdag 24 februari.
De kerkenraad van de Brabantdamgemeente heeft op zijn vergadering van 11
maart beslist om gevolg te geven aan twee oproepen voor humanitaire hulp:
• op woensdag 2 maart had David Schrans opgeroepen om humanitaire hulp
te bieden via de Gentse Oekraïense gemeenschap en dat zowel financieel als
met de inzameling van hulpgoederen in de Oekraïens Grieks-Katholieke kerk,
Sleepstraat 216 te Gent. Deze oproep van David is niet in dovemans oren gevallen. Ze werd enorm gewaardeerd en er werd meteen gevolg aan gegeven.
Op zondag 13 maart kwamen de priester en de secretaris van deze Oekraïense kerk te Gent al spontaan naar de Brabantdamkerk om een bedankwoordje te brengen bij aanvang van de eredienst.
•
Een kleine week later, op maandag 7 maart, kwam de oproep van de VPKB Synodale Raad
aan de VPKB kerkgemeenten en leden om met extra-giften en -collectes bij te dragen aan een noodfonds voor humanitaire hulp aan de Oekraïense bevolking. Ook deze oproep werd ter harte genomen. Zo werd er op zes opeenvolgende zondagen tijdens de veertigdagentijd, van zondag 13 maart
tot en met Paaszondag 17 april, gecollecteerd voor dit noodfonds. Deze zes collectes brachten het
mooie bedrag van EUR 2.605 op, bedrag dat de penningmeester meteen heeft overgeschreven naar
de centrale kas Uniprobel van de VPKB. De VPKB-Synodale Raad heeft beloofd om dit bedrag te verdubbelen en op zijn beurt de totale opbrengst van dit noodfonds voor humanitaire hulp aan Oekraïne
over te schrijven aan de Hungarian Interchurch Aid, een Hongaarse oecumenische hulporganisatie.
Francis Van De Walle

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Zondagavond 29 mei 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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Terugblik
14 april|Witte Donderdag

Avondmaal in schuilkelder
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Terugblik
17 april|Paasontbijt
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Terugblik

17 april|Paasdienst

De wereld op zijn kop, maar Jezus leeft
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Vooruitblik
Rommelmarkt Sint-Antoniuskring

De Sint-Antoniu
skring, waarin on
ze Daniël Van Steenk
iste meer dan
14
jaar
actief was, orga
niseert verder ro
mmelmarkten.
Zelfs met slecht
weer kan je er na
artoe,
want de rommel
markt is overdekt
.
Een aanrader!
Locatie: Brandstr
aat 3 - 9000 Gen
t

18 mei|Algemene Vergadering vzw De Vlaamse Olijfberg
In onze statuten wordt gesteld: De jaarlijkse bijeenkomst van de gewone Algemene Vergadering zal
voor het einde van het 2de kwartaal van het werkjaar worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of op een plaats, vermeld in de uitnodiging, welke eveneens dag en uur van de Vergadering
vermeldt (Art. 4.3.1).
Deze statutaire Algemene Vergadering zal gehouden worden op woensdag 18 mei om 19:30.
De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand naar alle effectieve leden en ereleden verstuurd met een eenvoudige brief of per e-mail (Art. 4.3.4). Die uitnodiging zal ook de volledige agenda bevatten en de relevante stukken ter bespreking of goedkeuring.
Bij die uitnodiging zal ook vermeld worden dat drie bestuurders ontslagnemend zijn en zich herkiesbaar stellen: Anton Renting, Etty Deelstra en Francis Van de Walle. Bestuurders zijn immers steeds
herkiesbaar (Art.5.1.2).
Omdat eventuele andere kandidaten op de uitnodiging vermeld dienen te worden (De namen van de
kandidaten worden op de oproeping van de Algemene Vergadering vermeld.- Art.5.1.2), dienden die
uiterlijk vrijdag 29 april in het bezit te zijn van ondergetekende.
Rudy Liagre, secretaris
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Vooruitblik

21 mei|Huwelijk David en Carolin Schrans
One love that is shared by two
Ik zou het liefst van de daken schreeuwen dat twee fantastische
mensen, David en Carolin gaan trouwen, maar dat is op dit moment
niet mogelijk.
Het besluit om in het huwelijksbootje te stappen, hebben David en
Carolin al langer genomen, ook de datum voor hun huwelijksdag
stond vast en toen kwam de Corona… de gemaakte plannen moesten herzien worden.
Nu zijn wij twee jaar later, de zon schijnt weer en ik mag dit heugelijke nieuws aan jullie bekend maken: David en Carolin gaan trouwen op zaterdag 21 mei om 14:00
in de Protestantse Kerk van Horebeke! Het huwelijk wordt bevestigd door ondergetekende en de
kerkdeuren op Korsele staan op die dag ook voor u open.
Mede namens onze kerkelijke gemeente wens ik David en Carolin vele jaren samen in vrede en gezondheid.
Ds. Tihamér Buzogány

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 Handelsbeurs 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
Website:
www.christenforum.be
Telefoon:
+32 9/224.34.99		
E-mail:		
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)
De VPKB bereidt zich voor op een dubbel feest in 2022: alle gemeenten verzamelen om samen de tweejaarlijkse Algemene Kerkvergadering te vieren en
tegelijkertijd 100 jaar zendingspartnerschap met de EPR feestelijk herdenken.
Dit evenement, voorbereid door het district Oost-Henegouwen - Namen Luxemburg en de commissie Kerk en Wereld, zal plaatsvinden vanaf 10:00
in het Arsenaal van Namen. Een feestelijke dag in het teken van de zending,
waarop kennis kan worden gemaakt met de concrete verwezenlijkingen van
het partnerschap tussen de EPR en de VPKB, maar ook met Rwandese liederen en dansen. Er zullen
ook stands zijn waarin de verschillende diensten van de VPKB voorgesteld worden. Het pastorale
team van OHNL bereidt een tweetalige viering voor, opgeluisterd door een Rwandees koor. De preek
zal worden gehouden door de voorzitter van de EPR.
U kunt uw eigen picknick meebrengen, maar er zullen ook foodtrucks en kleine eetgelegenheden zijn.
Het verloop van de dag
09:00 - 09:45
Welkom (koffie)
09.45 - 10.00
Drummen gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de VPKB
10.00 - 11.15
Eredienst (met Rwandees koor)
11:15 - 12:00
Activiteit voor kleine groepen
12:00 - 13:30
Lunch en vrije tijd
13.00 - 17.00
Opening van de stands – Uitnodiging om te ontdekken
14:15 - 14:45
Woord van de coördinatie Kerk en Wereld
15:30 - 16:30
Animatie door dansers en zangers (RW en BE)
16:30 - 17:00
Animatie door de kinderen (voorstelling van hun activiteit) met de monitoren
17:00 		
Afsluitende woorden
Over de mogelijkheden om ter plaatse te eten
Zoals ook aangekondigd bestaat de mogelijkheid zijn om ter plaatse een warme maaltijd te kopen.
Prijs: 12€ (7,5€ voor kinderen onder de 12). Op de kaart: Hamburger van de chef - Vol au vent - Fusilli
met ham - Chili con carne - Groen hamburger - Vegetarisch fusilli.
Om wachtrijen en tijdverlies te voorkomen, hanteren wij een ticketsysteem. Wij raden u daarom
aan uw maaltijden op voorhand per e-mail te reserveren bij de penningmeester van ons comité,
mevrouw Brigitte ALESSANDRONI (e-mail: brigitte.alessandroni@outlook.be) en het bedrag over te
maken op de rekening ProFest 2022. Enveloppen met uw tickets zult u dan bij aankomst aan het
onthaal ontvangen.
Drankjes kunt u ter plaatse kopen.
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 OHNL ProFest 2022: BE 93126209927167
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Vooruitblik
29 mei|Ecokerk

Ecowandeling

Op zondag 29 mei wordt de eerste Ecowandeling georganiseerd.
Het concept van de wandeling is een wandeling doorheen de groene rand van Aalst richting De Hemelse Gaarde, dat is de laudato si tuin van Ten Bos in Erembodegem. De naam Hemelse Gaarde doet
ons denken aan de tuin van Eden, aan de aarde waartoe we behoren dien die we moeten koesteren
en onderhouden.
Onderweg is er kans om een bezoek te brengen aan de groene plekken zoals het geboortebos, het
natuurgebied de Wellemeersen en de akkers rond Erembodegem, het einddoel van de wandeling.
Afspraak om 13:30 aan het station van Erembodegem.
https://netrv.be/ecokerk/ecokerk-3/702-ecologische-stiltetuin-de-hemelse-gaarde-in-ten-bos-erembodegem
Hopelijk wandelt u ook mee! Wees welkom.

Aletta Rambaut

26 juni|Afscheidsdienst ds. Peter Smits
Op zondag 26 juni om 14:30 vindt de afscheidsdienst plaats van ds. Peter Smits uit Dendermonde.
Wie hieraan graag wil deelnemen, kan zich tot 1 juni a.s. inschrijven bij
mevr. Chris De Pauw: c.depauw@scarlet.be
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Kleuter - en kinderkerk
Voor de kinderen
Na de mooie, feestelijke Paasdienst, waarbij de kinderen (van 6 maanden tot 12 jaar) leuk samen speelden en knutselden, mochten zij ook nog bloemetjes
uitdelen aan de mensen in de kerk. Dat was een heel
werk en vooral An-Sofie en Mila waren zeer actief!
Dank je wel daarvoor!
Een volgende kleuterkinderkerkactiviteit plannen wij op zondag 15 mei. We hopen dat jullie er weer
bij kunnen zijn!
Martine De Jonge
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District

Nieuws uit het district
In Kortrijk komt er bijna een einde aan een lange
vacaturetijd. Op zondag 24 april is ds. Peter Smits
opnieuw voorgegaan en was er ook gelegenheid
om kennis te maken met zijn vrouw Conny, die
eerder verhinderd was door een gebroken sleutelbeen. De gemeente kijkt nu uit naar de bevestigingsdienst op 4 september.
In Roeselare kon een volgende stap gezet worden, nadat het positieve advies van de commissie van toelating unaniem werd overgenomen
door de Synodale Raad. Op zondag 24 april zijn ds. de Jong en ds. Jannica de Prenter samen voorgegaan en werd hij aan de gemeente voorgesteld als mogelijke kandidaat.
De gemeente van Ieper maakt nog steeds een moeilijke tijd door. Zij wordt in deze uitdagende periode begeleid door ds. Bultinck, in samenwerking met ds. Peter Smits, ds. Jannica de Prenter en ds.
Marc Loos. Met vreugde kan gemeld worden dat het beter gaat met ds. Eleonora hof.
Het districtsbestuur dankt ds. Tihamér Buzogány voor zijn bereidheid om het consulentschap in Dendermonde op te nemen. Verdere afspraken volgen nog, evenals een aanstellingsgeprek.
Op zondag 3 april nam ds. Marc Loos afscheid van zijn geliefde Rabotgemeente. Het was een vreugdevolle dienst, waar velen aan meewerkten. Het districtsbestuur mocht een positief verslag ontvangen van consulente Ina Koeman en hoopt binnenkort groen licht te vragen aan de Synodale Raad voor
het openstellen van een vacature.
Helaas moet gemeld worden dat de kandidate voor de vacature van stadspredikant in Gent zich teruggetrokken heeft. In overleg met de beide Gentse kerkenraden zal de vacature aangepast worden
en opnieuw worden opengesteld.
In Knokke-Heist leven er grote zorgen over het voortbestaan van de gemeente. Die zorgen hebben
ook de aandacht van het districtsbestuur.
Ds. Jannica de Prenter
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Stadspredikant
Een stadspredikant voor Gent - stand van zaken #7
Na een afgesproken maand van bezinning kwam in april helaas het bericht
dat de overgebleven kandidaat besloten heeft om de sollicitatieprocedure te
stoppen. Voor haarzelf was het een heel
moeilijke beslissing en ook de begeleidingscommissie had gehoopt met deze
kandidaat verder te kunnen gaan richting
een aanstelling.
Intussen zijn we bezig om de vacature
vernieuwd te publiceren en daarnaast
ook zoveel mogelijk netwerken aan te
spreken. We hebben nog steeds goede
hoop dat de juiste persoon gevonden zal
worden om mee invulling te geven aan de missionair-diaconale opdracht in nauwe samenwerking
met de gemeenten van Gent-Brabantdam en Gent-Rabot.
Namens de begeleidingscommissie,
ds. Peter Smits
Dendermonde, 22/04/2022

Stadspredikant/-pastor voor Gent
Ben jij op zoek naar een veelzijdige job met maatschappelijke impact? Kun jij vanuit jouw theologische achtergrond mensen begeleiden, inspireren en vormen? Ben je communicatief sterk, sta je met
beide voeten op de grond en steek je bovendien graag je handen uit de mouwen? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
De protestantse kerken in Gent zijn op zoek naar een stadspredikant/-pastor (M/V)
De stadspredikant/-pastor heeft een missionaire-diaconale opdracht in nauwe samenwerking met
beide Gentse VPKB-gemeenten (Gent-Rabot en Gent-Brabantdam). Je herkent deze roeping, je benadert mensen vanuit de presentiemethodiek en zoekt actief naar verbinding en samenwerking met
aanverwante initiatieven en kerken/groepen/organisaties in de stad.
Kader
Samen met het districtsbestuur hebben beide gemeenten een kader uitgewerkt voor deze functie.
Dit kader biedt een duidelijke richting en visie van waaruit de stadspredikant/-pastor zal werken.
Takenpakket
Algemeen
•
Present zijn in het leven van de stad en de levens van de mensen
•
Zich inzetten voor en vooral samen met mensen in kwetsbare situaties
•
Het werk uitbouwen in goed overleg met de begeleidingscie van beide kerken/district
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Stadspredikant
•

Nauw samenwerken met vrijwilligers en zorg dragen voor hun ondersteuning

Binnen de kerkelijke context
•
Mee erediensten verzorgen in de beide kerken, waarin de diaconaal- missionaire praktijk
aan bod kan komen
•
Deelnemen aan relevante netwerken en werkgroepen in de landelijke kerk
•
Lokale netwerken ondersteunen en benutten bij specifieke diaconale vragen en hen
inspireren.
In het Gentse
•
Pastor zijn voor ieder die geen helper heeft en op jouw pad komt
•
Ruimte maken voor bezinning en alternatieve vieringen voor mensen die zich niet thuis
voelen in traditionele diensten
•
Deelnemen aan relevante netwerken in de stad en de oecumenische- en
interlevensbeschouwelijke dialoog stimuleren, en een aanspreekpunt zijn voor
levensbeschouwelijke, interreligieuze en sociale projecten
•
Kansen en noden tot opbouw van kerk en samenleving signaleren
Kennis en vaardigheden, attitudes en ervaring
•
Werken vanuit een levend en inspirerend christelijk geloof, waarbij je met een duidelijk
protestants profiel openstaat voor andere geloofsovertuigingen
•
Met en tussen de mensen staan en maatschappelijk betrokken zijn
•
Een diploma van master of licentiaat in de theologie (stadspredikant) of van bachelor in
de theologie (stadspastor) hebben
•
Zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen
•
Een actieve houding aan de dag leggen in netwerken en werkgroepen
•
Discreet en betrouwbaar werken.
•
Op een overtuigende en aansprekende manier via verschillende communicatiekanalen
jezelf en het werk presenteren en overbrengen
•
Meertalig zijn; een goede kennis van Frans en Engels strekt tot aanbeveling
•
Ervaring in het welzijnswerk, cultureel of kerkelijk werk is een pluspunt
Ons aanbod
•
Een job met veel vrijheid en ruimte voor initiatief
•
Mogelijke aanstelling tot predikant van de Verenigde Protestantse Kerk in België
•
Verloning volgens de barema’s van bedienaar van de eredienst van het FOD Justitie
(bruto per maand: € 2.391,16)
•
Tegemoetkoming in de woonkosten
•
Vaste onkostenvergoeding voor telefoon, lokaal openbaar vervoer of fiets
•
Indiensttreding: zo snel mogelijk
Ben je geïnteresseerd?
•
Op eenvoudig verzoek krijg je een visienota over de stadspredikant voor Gent toegestuurd.
•
Je stuurt je kandidatuurstelling samen met jouw motivatie en curriculum vitae vóór 1 juni
naar ds. Peter Smits, Kerkstraat 19, 9200 Dendermonde – pchsmits@gmail.com.
•
Uiterlijk op 10 juni krijg je bericht of we jou uitnodigen voor een gesprek. Een eerste ronde
gesprekken is gepland op dinsdagnamiddag 14 juni.
•
Kandidaten uit het buitenland dienen zich tevens aan te melden bij de Commissie van
Toelating van de VPKB.
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

Ik ben ontwaakt. Gij hebt mij
opgeroepen.
En ademloos volg ik uw lichtend spoor.
(Ida G.M. Gerhardt)

Het allereerste woord dat ooit uitgesproken werd, is Licht. Zo leert ons toch de Bijbel. Boven een woeste,
kolkende oersoep bewoog zich de Geest, verhief zich een stem. En die stem zei: “Licht!” En het licht was
er. In het begin was er enkel duisternis, maar God riep het licht op tot bestaan. En het was er. De duisternis
had niet het laatste woord. “Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.” (Gen 1:5) Johannes begint zijn evangelie met een gebalde verwijzing naar dat begin. In het begin was het woord, zegt hij - en het
woord was God. (Joh 1:1) En ook voor hem heeft dat eerste woord alles met het licht te maken: het licht
scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Licht. Een woord. Misschien kunnen wij
niet meer zo goed inschatten hoe belangrijk dat is. Wij, die op elk ogenblik van de dag en van de nacht, of
het nu winter is of zomer, altijd licht tot onze beschikking hebben. En een woord? Hoe kan het een woord
zo krachtig zijn dat het de duisternis doorpriemt? Zodat een leegte, een niets, plots tot bestaan wordt
geroepen? Door een woord. Enkel maar een woord?
Ooit bezocht ik in Parijs het Atelier des Lumières, een museum waar je als het ware in kunstwerken kunt
binnenstappen, die op de wanden van een grote zaal worden geprojecteerd. In een grote duistere zaal
dansen de kleuren om je heen alsof ze je willen ontvoeren. Nadat ik zo een tijdje in het werk van Gustav
Klimt had rondgedwaald, besloot ik om even naar buiten te gaan. Ik voelde mij draaierig, alsof ik elk moment van de aarde zou kunnen vallen. Ik bestelde een drankje in de bar. Maar ook daar was een scherm.
Het was zwart en leeg. Even rust, dacht ik. Tot het zwart letterlijk ontplofte. Een soort van vuurwerk, maar
zonder kleuren. Witte stralen schoten alle richtingen uit en vormden woorden. Soms onleesbaar, soms begrijpelijk, soms alleen maar letters, soms echte woorden. Ik moet dit opschrijven, dacht ik gejaagd. Maar
ik slaagde er niet in. Achteruitgezakt in mijn stoel bleef ik kijken. Ik had het gevoel dat ik getuige was van
de schepping. Woorden. Licht.
Of hoe dat heet
Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er ver vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.
(Hans Andreus, uit: Holte van licht, 1975)

Ster
Ik zag vanavond voor het eerst een ster.
Hij stond alleen, hij trilde niet.
Ik was ineens van hem doordrongen,
ik zag een ster, hij stond alleen,
hij was van licht, hij leek zo jong en
van vóór verdriet.
(M. Vasalis, uit: Vergezichten en gezichten, 1954
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Het onuitsprekelijke maakt ons eenzaam,
Wijl wij het bij de naam niet noemen kunnen,
Het nameloze maakt ons naamloos droef
En zittend aan een eik zat Adam prevelend,
Gelijk een bron die prevelt in de bosgrond,
Een bron van tranen zelf, een put van zuchten (…)
Want alles was wel waar en was wel goed
En het was schoon al wat zijn oog aanschouwde,
Elk naar zijn maat - maar hij zocht mateloosheid,
Elk naar zijn grens - maar hij zocht grenzeloosheid,
Het Woord zocht hij dat hem geschapen had,
Het woordeloze Woord dat in hem leefde
Als vraag en ergens leven moest als antwoord,
Als de aanwezigheid van zijn gemis,
Dat is omdat het in onszelf niet is.
(Bertus Aafjes, uit: In den Beginne, 1949)

Mieke Felix

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Lied 416 vers 1 uit het Liedboek voor de kerken.
Dit lied staat op nummer 1 in de top-10 van de favoriete liederen
die leden van de Protestantse Kerk thuis of in de kerk graag
zingen of luisteren, volgens het recente liederenonderzoek.
petrus.protestantsekerk.nl/liederenonderzoek
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Pastoraat
Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Het Paasfeest ligt alweer achter ons en we koesteren ons in de boodschap van hoop en een
nieuw begin dat ons geschonken wordt nu wij
weer mochten horen dat de Heer is verrezen.
Een prachtige boodschap en toch als je rondkijkt
om je heen?
De slechte berichten van het oorlogsgeweld in
Oekraïne en het vergaan van scheepjes transmigranten op de Middelandse zee, het blijven tot
ons verdriet de hoofdpunten in het nieuws. Wat
is er toch veel leed dat wij elke dag te horen krijgen. Hoe gaan wij hier mee om? Kunnen wij wel
helpen? Leert de mens dan nooit !
Overlijden
De familie Jonckheere bieden wij onze innige
deelneming aan bij het heengaan van Saskia, de

de van de Heer. Saskia zou op 1 september 60
jaar worden. Zij overleed op 8 april 2022 en op
15 april werd er afscheid genomen in volle dankbaarheid voor alles wat Saskia had geschonken
aan liefde en vertrouwen.
Deze maand heb ik door omstandigheden weinig
bezoekjes kunnen afleggen, maar gelukkig anderen wel en met de telefoon is er ook mogelijkheid tot contact. Zo weten we dat Andréa Bral
zich echt thuis voelt in de Refuge. Zij voelt er zich
geborgen en is dankbaar met elke dag, zeker als
zij bezoek krijgt van haar zoon Paul en Christel en
de kleinkinderen.
Josine De Vloed-Nathon woont ook nog steeds
zelfstandig in Melle, met haar hoge leeftijd niet
zo evident, zeker nu haar schoonzus, die naast
haar woonde, verhuisd is.
Sinds enige tijd is Agnes Lorein-Van Den Broeck
van haar assistentiewoning in WZC De Zilvermolen in Zwijnaarde verhuisd naar een kamer in dezelfde instelling waar zij meer zorg kan krijgen.
Van Cathy, haar dochter, hoorde ik dat zij er zich
goed bij voelt.
Een ongelukje zit in een klein hoekje en dat overkwam de kleindochter van Bea en Herwig, Odette
Puttemans toen ze op haar tanden viel. U heeft
haar misschien gezien tijdens de Paasdienst. Ze
wordt verder opgevolgd en hopelijk komt alles in
orde met haar tandjes. Toch wel even schrikken.

oudste van de drie kinderen van Boudewijn en
Margriet Jonckheere-Renard. Saskia woonde al
jaren in Woonproject Ritmica in Mortsel, waar zij
zich helemaal thuis voelde. Haar stralende omgang met iedereen en haar warme liefde voor
iedereen die zij ontmoette, maakten haar tot
een unieke persoon, waarvan je alleen maar kon
houden. Toen zij echt heel ziek werd, kon Karin,
haar zusje uit Australië overkomen en bij Saskia
blijven in Mortsel tot het einde van haar tijd hier
op aarde. Moge zij nu rusten in de eeuwige Vre18 |

Karel en Wim Piessen stellen het ook goed, vertelden zij en in zijn hof bezig zijn is Karels lust en
leven, maar naar de kerk komen, wordt steeds
moeilijker. Dit geldt ook voor Sarah Blommaert.
Voor haar is het jammer dat haar gehoor zo achteruit gaat en het contact met de buitenwereld
dan bijna wegvalt. Met de hulp van Arnold, dochter Martine en wat extra-hulp van de thuiszorg
lukt het allemaal nog.
Pierre Liagre voelt zich steeds beter thuis in De
Zilversterre en ook Janny Geluk is heel tevreden

Pastoraat
met haar appartement maar wacht ongeduldig
op het einde van de afwerking van residentie
Dobbelhof waarna het stof hopelijk gaat liggen
en de bouwhinder achter de rug zal zijn.
Onze jonge ondernemers zijn hoopvol gestart.
Jasper Adams heeft zijn Adams Paradijs feestelijk geopend op de Lievekaai 2. Een prachtig plekje in hartje Gent en zeker een bezoekje waard
(zie ook blz. 21).
De opening van Matthias Waldkuchi in het Zwarte Woud vond plaats op 1 april. Martine en Nico
waren op post als extra ondersteuning van dochter Jasmien en Matthias. Jammer genoeg sloeg
Covid toe bij de uitbaters en de helpers en het
restaurant moest sluiten. Gelukkig niet voor lang
en nu loopt alles op rolletjes. Alle succes voor de
toekomst voor beide ondernemers.
Bij een rondje wandelen in de Bourgoyen vertelde Louise Hanappe dat haar zoon Peter goed
hersteld na een onverwacht ziekenhuisverblijf.
Hij mocht gelukkig voor Pasen naar huis en

Louise is er een
weekje naartoe
getrokken. Van
hieruit van harte beterschap
gewenst Peter.
Trouw
Veel zegen en
geluk voor David Schrans en
Carolin nu zij op
21 mei gaan trouwen. De feestelijke gebeurtenis
gaat door in de Protestantse Kerk van Horebeke
en onze predikant Ds. Tihamér Buzogány zal de
dienst leiden. Alle goeds op jullie verdere levenspad.
Veel is genoemd, veel wordt ook in kleine kring
beleefd zonder met namen te noemen. Wij leven mee van ver en dichtbij en dragen alles op
in onze gebeden en mogen ons gedragen weten
door Gods nimmer aflatende Liefde. De Heer is
opgestaan.
Marijke Schaefer
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Meditatie
Tussen Pasen en Pinksteren
noemen, zien elkaars soms vermoeide gezichten en stellen de vraag: is er toekomst voor de
kerk? Is er toekomst voor de wereld en voor de
mensheid? Waarom zwijgen de geweren niet?
Wat brengt de dag van morgen in ons persoonlijk
leven: teleurstelling, angst, pijn, ellende of toch
een beetje hoop in de toekomst?
Het verdriet van Jezus' entourage verandert in
blijdschap als ze horen dat de Heer is verrezen.
Het was even schrikken toen hun Meester aan
het kruis hing, maar nu is alom bekend dat Hij
opgestaan is en leeft. Blijkbaar is het toch waar
wat Jezus voor zijn dood vertelde: “nog een korte
tijd en jullie zien mij niet meer en nog een korte
tijd en jullie zien me weer”. Niet alleen de vrouwen die naar het graf gingen om het lichaam van
Jezus te balsemen, maar ook anderen hebben
het geluk gehad om de opgestane Christus te
zien. De blijdschap duurt echter niet lang want
na veertig dagen ging Jezus op spectaculaire wijze weg en de discipelen kregen de opdracht om
in Jeruzalem te wachten.
Toen was Jezus echt weg en de leerlingen hadden níets, behalve zijn woorden. Maar u en ik,
wij hebben veel meer, we hebben de pleitbezorger over wie Jezus in zijn laatste dagen sprak. Dat
misten de leerlingen in de dagen voor en na Pasen nog, maar wij mogen de Heilige Geest bij ons
hebben. We zíjn niet alleen in een donkere wereld, Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten.
De Heer is weggegaan, de wereld is een grote
chaos en wij kunnen ons tussen de ongelukkigen
tellen die getuige waren en zijn van dingen die
gelukkig maar zelden gebeuren. Een pandemie
die de wereld twee jaar lang in zijn greep hield,
is nog niet voorbij en een vreselijke oorlog zorgt
voor onnodige ellende. Als wij de beelden van
vernieling zien, stellen we aan onszelf en aan
anderen de vraag: laat God de werken van zijn
handen toch varen?
In de loop der jaren hebben veel mensen voor
een andere houvast gekozen dan God. De kerken kraken en degenen die zich nog gelovigen
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Jezus spreekt kort voor zijn dood over de tijd
na zijn dood, opstanding en hemelvaart. De tijd
waarin ook wij leven en vaststellen dat de beloofde komst langer duurt en ingewikkelder is dan
de profeten begrepen. Jezus' komst was wel het
begin, maar nog niet de voltooiing en dat begrepen zijn leerlingen niet. Wij ook niet! Eerst het
kruis, dan gaat Jezus naar de Vader en pas daarna zal hij met macht en majesteit komen om alles
nieuw te maken.
Waarom deze omweg? Tussen Pasen en Pinksteren van 2022 is de vrede in sommige delen van
Europa nog lang niet te bespeuren, de kreet van
miljoenen mensen vindt geen gehoor en toch
mogen wij blijven hopen dat eens de dag zal
komen wanneer “Hij zal rechtspreken tussen de
volken en over machtige naties een oordeel zal
vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot
ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen
volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander
volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is”
(Jesaja 2, 4) omdat Hij leeft!
Omdat Hij leeft
Ben ik niet bang voor morgen
Omdat Hij leeft
Mijn angst is weg
Omdat ik weet
Hij heeft de toekomst
En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft
Ds. Tihamér Buzogány

Allerlei

Jasper Adams

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
02 mei: Elias De Waele
05 mei: An Van der Haeghen
07 mei: Jos Keymis
11 mei: Jan Van Bree
15 mei: Joris van Belle
15 mei: Sierra Schaefer
15 mei: Jantine Thijn
21 mei: Aletta Rambaut
22 mei: Agnes Hoste
23 mei: Sebastiaan Bytebier
27 mei: Constant Dispa
27 mei: Thomas Bettens
28 mei: Janny Geluk
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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 persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden. De
voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...
03 april
10 april
17 april
24 april
		

: Ingrid De Meyer ter gelegenheid van haar pensionering
: Sarah Nieuwland ter verwelkoming in onze kerk
: fam. Adams als dank voor de voorbereiding van het Paasontbijt
: Etty Deelstra als dank voor de bloemenpracht tijdens de Paasdienst
Arnold De Jonge als dank voor de onverwachte orgeldienst

Activiteitenkalender
Zondag
01 mei		
10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
					
Bezoek van de gemeente Brugge
Zondag
08 mei		
11-00-16:30 Rommelmarkt St. Antoniuskring
		
15-30 mei		
Jubileum 100 jaar EPR-VPKB
Woensdag
18 mei		
09:30 Kerkenraadsvergadering bij Aletta Rambaut
				
19:30 Algemene Vergadering vzw De Vlaamse Olijfberg
Zaterdag
21 mei		
14:00 Huwelijk David en Carolin Schrans
Maandag
23 mei		
20:00 Christen Forum Gent
Donderdag
26 mei			AKV/ProFest
Zondag
29 mei		
13:30 Ecowandeling (start station Erembodegem)
Woensdag
08 juni		
19:00 Kerkenraadsvergadering
Zondag
26 juni		
14:30 Afscheid ds. Peter Smits (VPKJB Dendermonde)
Zondag
03 juli			
Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag
13 juli		
19:00 Kerkenraadsvergadering (indien nodig)
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Dienstenrooster

Zondag, 1 mei
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst			

Bezoek van de gemeente Brugge / Heilig Avondmaal
Ds. Tihamér Buzogány en ds. Jannica de Prenter
Aletta Rambaut / Rita Martens
KRAS vzw (armoedebestrijding)
William en Julie Vanderbauwhede-Kazadi

Zondag, 8 mei
Voorganger			Mieke Felix
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van de Walle / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)
Koffiedienst			
Janny Geluk / Rita Martens
Zondag, 15 mei
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst			
Zondag, 22 mei
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogány
Marijke Schaefer / Bea Baetens
Kerkenwerk / Bloemen
Ingrid en Pascal Dhont
Ds. Tihamér Buzogány
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk / Kerkbrief
Micheline Morel /

Zondag, 29 mei
Voorganger			
Prof. Ds. Chris Vonck
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van de Walle / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)
Koffiedienst			spontane vrijwilligers
Zondag, 5 juni
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Bea Baetens
Collectes			
De Helpende Hand
Organist(e)
Koffiedienst			Fam. Buzogány

Pinksteren
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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.
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Mei
zo 1 mei		
ma 2 mei
di 3 mei		
wo 4 mei
do 5 mei
vr 6 mei		
za 7 mei		
zo 8 mei		
ma 9 mei
di 10 mei
wo 11 mei
do 12 mei
vr 13 mei
za 14 mei
zo 15 mei
ma 16 mei
di 17 mei
wo 18 mei
do 19 mei
vr 20 mei
za 21 mei
zo 22 mei
ma 23 mei
di 24 mei
wo 25 mei
do 26 mei
vr 27 mei
za 28 mei
zo 29 mei
ma 30 mei
di 31 mei

Jeremia 32:26-44
Johannes 21:1-14
Johannes 21:15-25
Psalm 55:1-16		
Psalm 55:17-24		
Jeremia 33:1-13		
Jeremia 33:14-26
Psalm 77		
Jeremia 34:1-7		
Jeremia 34:8-22		
Jeremia 35:1-11		
Jeremia 35:12-19
Jeremia 36:1-13		
Jeremia 36:14-26
Jeremia 36:27-32
Psalm 93		
Jeremia 37:1-10		
Jeremia 37:11-21
Jeremia 38:1-13		
Jeremia 38:14-28
Psalm 129		
Jeremia 39:1-10		
Jeremia 39:11-18
Jeremia 40:1-6		
Jeremia 40:7-16		
Psalm 57		
Jeremia 41:1-10		
Jeremia 41:11-18
Jeremia 42:1-12		
Jeremia 42:13-22
Jeremia 43:1-13		

Niets is onmogelijk
Goede raad
Onbeschreven daden
Dodenherdenking - Opgejaagd
Bevrijdingsdag - Vertrouwen
Een keer in het lot van Juda en Israël
Vervulling van de belofte
Onrust en ontzag
Een vredig einde
Niet meer vrij
Gehoorzame nomaden
Ongehoorzaam volk
Het geschreven woord
Geen berouw
Dubbel verkondigd
Koning
Geen ontkomen aan
Vals beschuldigd
Halfslachtige koning
Geef je over ...
Blijf het herhalen
De koning vlucht
Jeremia komt thuis
Bescherming uit onverwachte hoek
Waarschuwing
Hemelvaartsdag - Verscholen
Bloedbad
Daders ontkomen
Blijf, en leef
Ga niet naar Egypte!
Egypte zal vallen

Juni
wo 1 jun
do 2 jun		
vr 3 jun		
za 4 jun		
zo 5 jun		

Jeremia 44:1-10		
Jeremia 44:11-19
Jeremia 44:20-30
Jeremia 45:1-5		
Psalm 147		

Er woont niemand meer in Juda
In de wind geslagen
Wie houdt stand?
Baruch blijft behouden
Pinksteren - Zing een lied

