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  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  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 :    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :  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

Website:    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

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

Inhoud

Zoals altijd beginnen wij de vergadering met gebed en een korte 
bezinning. Deze keer was Rita Martens aan de beurt en zij koos 
voor een gebed over Totale overgave aan God, waarna wij van 
gedachten wisselden in hoeverre dit überhaupt mogelijk is.

Er volgde een nabeschouwing over het bezoek van Brugge, waar-
over u meer leest in een geïllustreerd artikeltje verderop. 

Verder bespraken we de gezamenlijke zomerdiensten met 
Gent-Rabot. Aangezien we ons al enkele jaren geëngageerd heb-
ben om als gemeente deel te nemen aan het Geuzenfeest, kun-
nen we nu al zeggen dat op zondag 14 augustus de kerkdeuren 
van Gent-Brabantdam gesloten blijven om gezamenlijk in Hore-
beke te kerken.

Op voorstel van de kerkenraad Horebeke was er op 14 mei een 
vergadering gepland met onze kerkenraad met het oog op ken-
nismaking en eventuele nauwere samenwerking, maar deze 
moest door omstandigheden jammer genoeg uitgesteld worden.

De tentoonstelling van Johan Tahon met als thema Zout in het ka-
der van Sacrale Wervels krijgt alsmaar concretere vorm. Over het 
precieze programma ervaart u meer in de komende Kerkbrief.

Zoals eerder aangekondigd, vindt de Startzondag op zondag 18 
september plaats en wel ten huize van An en Francis Van De Wal-
le, waarvoor nu al dank.

Vanaf september willen we bij het Heilig Avondmaal zowel wijn 
als druivensap aanbieden. Op deze manier kunnen personen die 
om gezondheidsredenen of principieel geen alcohol nuttigen ook 
aan het volledige Avondmaal deelnemen. Het druivensap schen-
ken we in andere glaasjes dan de wijn zodat er geen misverstand 
mogelijk is en vóór het Avondmaal zullen wij nog uitleg geven 
over de keuzemogelijkheden.

Wat betreft de stadspredikant hadden beide kandidaten uitein-
delijk afgehaakt. Er heeft nu een nieuwe (Nederlandse) kandidate 
gesolliciteerd, waarmee de werkgroep 2+2+2 (District, Gent-Ra-
bot, Gent-Brabantdam) op 14 juni een gesprek zal hebben.

De Stad Gent heeft besloten om her en der videobewakingsca-
mera’s te plaatsen o.a. op het pleintje aan onze kerk. Dit zou van-
dalisme en ontoelaatbaar gedrag moeten afschrikken. 

Wenst u een probleem aan te kaarten of hebt u behoefte aan 
een gesprek, onze predikant en kerkenraadsleden staan voor u 
klaar met een luisterend oor.
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Terugblik

1 mei|Bezoek van Brugge
Zondag 1 mei was het zover: de mensen van onze zustergemeente kwamen naar Gent. 
Door de corona was dit bezoek wat uitgesteld.
In onze Brabantdamkerk was er eerst een dienst met Avondmaal.
De kerk zat goed vol en er werd vlot meegezongen. Beide predikanten ds. Jannica de Prenter en ds. 
Tihamér Buzogány namen elk een deeltje van de dienst voor hun rekening.
Na het koffie/theemoment werden er heerlijke broodjes en lekkere tomatensoep geserveerd. 
Tihamér had dit allemaal klaargemaakt waarvoor dank.
In de namiddag vertrokken we met 17 personen, vooral mensen uit Brugge, naar het Belfort in Gent, 
waar we groepsfoto namen (zie achteraan). Onze gids was Francine Ongenae, lid van onze kerk.
Onderweg naar het Belfort vertelde ze ons heel deskundig verschillende verhalen. We hadden prach-
tig weer en boven in het Belfort kregen we een klaar open zicht over Gent.
Ondertussen bleven er een aantal mensen in de Brabantdamkerk, waar ze konden genieten van een 
film over het protestantisme. Arnold De Jonge gaf uitleg en zo had men voer voor een gesprekje 
achteraf.
Heel voldaan sloten we de dag af met een heerlijk dessertbuffet. Dank aan de medewerkers en bak-
sters.
Zulke activiteiten mogen meer op het programma staan… wie is de volgende initiatiefnemer?

Rita Martens
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Terugblik
21 mei|Huwelijk Carolin Baes 
              en David Schrans

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.

Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij 
(Hooglied 2, 16)

Rondom het geluk

Hebben, Hadden of Houden!

Wat een jaar met je doet!
Het tilt je op of
zet je terug waar je stond.
En in een mum van tijd, is
Hebben, Hadden of Houden.
Leven is voortdurend bewegen.
Vreugde, spaarzaam gebruikt,
is licht in de duisternis.
Een verheven blijheid dat dicht
bij geluk ligt.
Het knipoogt, het lacht.
Het is alsof er een lichtje brandt.
Lichaam en geest één!
Met de kracht die we leven noemen.
Mensen zijn het mooist
in het licht van de Liefde.
Speldenprik in de tijd,
Die ademloos vergaat!
Steeds verlangend naar Vrede.
Lachen is een natuurlijke facelift.
Liefde en Geluk een geschenk.
En als ik naar de bloemen kijk,
dan denk ik telkens weer,
grootmoeder had gelijk!

Lidy De Brouwer
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Vooruitblik

Vanaf 5 juni|Stilte zien
                Brugge: Textiele creaties door Véronique Cardinael

Na enkele jaren staat 't Keerske, de Protestantse kerk Brugge, opnieuw open 
in het kader van het Open Kerken-project. Dit jaar werd Véronique Cardinael 
uit Brugge bereid gevonden haar werk tentoon te stellen. Om haar in Bijbel-
se termen voor te stellen:

"Zij zoekt wol en linnen uit en spint en weeft met vreugde".
Spreuken 31:13

Maar meer dan dat: Véronique Cardinael ontwikkelt reeds een paar decen-
nialang op heel persoonlijke wijze een eigen taal met naald, draad en allerlei 
materiaal. Haar werken zijn een voorbeeld van hedendaagse textielkunst 
en vinden weerklank en erkenning in binnen- en buitenland. Deze vertel-
lende textielkunst getuigt van artistieke handvaardigheid die op originele 
wijze weet gebruik te maken van primaire en natuurlijke bekledingsmateri-
alen zoals zijde, katoen, linnen, leer, parels. Voor de kunstenares zijn zij een 
uitnodiging om er een persoonlijke relatie mee aan te gaan. De ingetogen, 
affectieve gevoeligheid straalt uit in golven en kringelen van een genuan-
ceerde lijnvoering en subtiele kleurschakeringen en getuigt van een telkens 
opnieuw beleefd creatief avontuur.

We herkennen de betrokkenheid van de kunstenares die zich geïnspireerd weet door diverse sociaal- 
wetenschappelijke thema's: onrecht, afscheid, geweld, honger, misbruik, communicatie en zorg voor 
de medemens.
Het wordt een boeiende, kleurrijke en inspirerende ervaring.

U bent van harte uitgenodigd voor de themadienst Stilte zien op zondag 5 juni om 10:00, met na 
afloop de feestelijke opening van de tentoonstelling.

Bezichtiging is mogelijk op zaterdag 11-06, 18-06, 25-06, 02-07 en 09-07 
van 14:00 tot 18:00 in 't Keerske.

Van harte welkom!

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 19 juni 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
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Vooruitblik
20 juni|Wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag is een internationale dag die 
door de V.N. is uitgeroepen om vluchtelingen over de 
hele wereld te eren. De dag valt elk jaar op 20 juni en 
viert de kracht en moed van mensen die gedwongen 
werden, hun land te ontvluchten om aan conflicten of 
vervolging te ontsnappen. Op deze dag staan we stil bij 
hun moeilijke situatie, maar bewonderen we ook de 
veerkracht die ze elke dag opnieuw tonen.

Wereldvluchtelingendag werd wereldwijd voor het 
eerst georganiseerd op 20 juni 2001, ter herdenking 
van 50 jaar VN-Vluchtelingenverdrag. Het VN-Vluch-
telingenverdrag werd aangenomen in 1951, als een 
uitwerking van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat eenieder het 
recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten.

Wilt u gedachten en (gespreks)vragen naar aanleiding van deze dag van de VPKB-werkgroep Migra-
tie, Samenleving en Geloof (MiSaG) ontvangen, kunt u deze opvragen bij president@protestant.link

Ik was als jij

Ik was als jij. 
Gewoon blij,
met mijn lief, mijn meiden, mijn huis, mijn baan, mijn hectisch bestaan
en met - oké - iets te veel aandacht voor mijn eigen ego en zo.
Nee, ik wist niet hoeveel ik -

Tot het begon.
Het was warm. We zaten op het dakterras.
Toen vlak boven ons, buiten ons om, veel te dicht bij, de waanzin begon. 
Het gillend gefluit van een steeds groter ding.
We keken elkaar aan, één ogenblik, ik zag de dood-in-grote-ogen-blik.
De glazen trilden. Ik wilde nog zeggen hoeveel ik – 
Weg. In één tel. Hel.
Dat was twee jaar geleden. Dat is elke dag weer. Dat ogenblik. Ik wilde nog zeggen hoeveel ik -
Ik was als jij. Gewoon blij.
Nu ben ik een tas met kleren.
Ik kan niet terug. Ik vlucht steeds weer voor het gillend gefluit. 
Dat ogenblik, ik wilde nog zeggen hoeveel ik -

Ik was als jij. Gewoon blij,
met mijn lief, mijn meiden, mijn -
Ik weet niet of ik zou doneren
voor een foto van een gevluchte vrouw met grote ogen en een tas met kleren.

Regine Hilhorst



10 | 

Vooruitblik

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

26 juni|Bezoek aan atelier Johan Tahon

In een vorige kerkbrief kon u het al lezen. Voor het volgende Zomerpro-
ject hebben we als gast de internationaal gerenommeerde beeldhouwer 
Johan Tahon op bezoek in onze kerk. 

Om ons te laten kennismaken met de kunstenaar zelf en zijn werk nodi-
gen Johan en zijn echtgenote Eva ons uit op zondag 26 juni in zijn ate-
lier. In de onmiddellijke omgeving van zijn woonplaats Sint-Denijs-Boekel 
werkt Tahon namelijk in de kerk van Rozebeke.

Het plan is om na het koffiedrinken en het nuttigen van een zelf meege-
bracht lunchpakket in de kerk met een aantal auto’s richting Rozebeke 
rijden. Hebt u interesse om mee te gaan en te rijden, geef dan uw naam 
op bij iemand van de kerkenraad. 
U kan ook direct rijden: het adres is: Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Kerk 
Rozebeke, Rozebekeplein 13, 9630 Zwalm. Van harte welkom!

Meer info over het leven en werk van Johan Tahon vindt u op volgende 
website: https://www.johantahon.be/jt/en/

Aletta Rambaut

Vrijwilligers gevraagd voor de koffiedienst
Nu we opnieuw koffie en thee kunnen drinken na afloop van de kerkdien-
sten is het goed dat we elkaar voldoende afwisselen voor de koffiedienst 
(koffie/thee zetten vóór de dienst + de kopjes afruimen en de afwasma-
chine aanzetten na de dienst). 
Sommigen van jullie hebben liever een vaste zondag per maand, anderen 
laten het liever van hun agenda afhangen. We merken echter dat het 
groepje mensen, dat zich hiervoor inzet, tamelijk klein is. Daarom hierbij 
een hartelijke oproep om de groep te komen versterken! 
Neem hiervoor graag contact met Rita Martens (gegevens staan vooraan 
in de Kerkbrief).

Bea Baetens
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Vooruitblik

1 juli|Officiële opening tentoonstelling Sacrale Wervels     
              Johan Tahon. Crystal Salt Set

Wat hebben we hiernaar uitgekeken. Na twee jaar van afwezigheid van 
een zomerproject in onze kerk zijn we blij in juli 2022 weerom een ac-
tieve juli-zomermaand te zullen hebben. Naast de tentoonstelling met 
werk van beeldhouwer Johan Tahon hebben we een goed gevuld pro-
gramma voor tijdens de Gentse Feestenweek. Naast klassieke muziek is 
er tijd voor monologen, sacrale dans en knutselen met zoutdeeg voor de 
allerkleinsten. 

Maar eerst willen we u allen van harte uitnodigen voor de officiële ope-
ning van de tentoonstelling Johan Tahon. Crystal Salt Set op vrijdag 1 juli 
om 19:00. De kunstenaar had in 2021 een mooie tentoonstelling in het 
MOU (Stadhuis Oudenaarde) die u mogelijk bezocht. Voor de tentoon-
stelling in onze kerk ontwierp Tahon speciaal een beeldhouwwerk! 

Naast een paar korte toespraken wordt de avond op een passende ma-
nier muzikaal omkaderd met Dat zout op mijn manier door Patrick Beu-
ckels met improvisaties op traverso op de zoutsculptuur van Johan Ta-
hon.
Allen van harte welkom!

Aletta RambautW
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13 en 14 augustus|18de Geuzenfeest
                                             Geef vrede een kans

Dit jaar mogen en willen we weer een normaal Geuzenfeest organiseren. 
Sinds januari is de werkgroep van duwers en trekkers druk doende met 
brainstormen, plannen, discussiëren, organiseren en reserveren. Al het 
voorbereidend werk heeft ertoe geleid, dat we jullie nu al een mooi pro-
gramma kunnen voorstellen (meer hierover in de volgende Kerkbrief). 

Het ondenkbare werd dit jaar weer realiteit
Onze droom van blijvende vrede op ons continent werd aan stukken gesla-
gen door de Russische invasie van Oekraïne. Gastvrijheid voor vluchtelingen 
en solidariteit met de slachtoffers zijn het eerste antwoord dat de meesten 
onder ons hebben gegeven. Het Geuzenfeest wil hierop verder bouwen en 
een teken van gastvrijheid en inclusie zijn in een verscheurde wereld. 

Alle hulp en steun zijn zeer welkom!
Zoals elk jaar doen we ook nu weer een heel warme oproep tot al wie het Geuzenfeest een warm 
hart toedraagt. We hebben veel helpende handen nodig. Wij, als werkgroep, doen onze uiterste best, 
maar alleen redden we het niet. Wil je ook meewerken? GRAAG! 
Meld je nu al aan bij iemand van onze groep en we noteren dankbaar jouw engagement. 
Stuur eventueel een mailtje naar Eelkje Claus: gezelsclaus@hotmail.com
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Kleuter - en kinderkerk

Voor de kleintjes een 
kleurplaat….

Pinksteren

Voor de groteren een 
streepjespuzzel!
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District

Nieuws uit het district

Door de verhuis van onze districtsvoorzitter van 
Dendermonde naar Kortrijk, zal deze laatste zich 
na vele jaren vanaf 1 juli kunnen verheugen in 
een nieuwe predikant en wordt de eerste die dag 
vacant. Wij vertrouwen er op dat het consulent-
schap van ds. Buzogány van korte duur zal zijn 
en Dendermonde snel een nieuwe predikant kan 
beroepen.

In Gent-Noord is de consulent klaar met alle 
voorbereidende werk en ook daar hoopt men 
dat de vacaturetijd van korte duur is.

Door het vertrek van Tom Schepers als pionier in Aalst op 31 december, zijn gesprekken gaande over 
de toekomst van Aalst en een samenwerking met het nabijgelegen Denderleeuw. 

In Roeselare was er lange tijd zicht op een nieuwe predikant, die na diverse goede gesprekken jam-
mer genoeg om familiale redenen moest afhaken. In juni zal de beroepingscommissie daardoor van 
nul af aan moeten herbeginnen.

Ieper maakt opnieuw een moeilijke tijd door vanwege het ziekteverlof van de predikant en voor 
Knokke is de toekomst erg onzeker.

Maar het hoogtepunt voor vele districtsgenoten vormde ProFest in Namen op 26 mei. Met een dub-
beldekker en daarin 67 passagiers plus diverse losse reizigers, was ons district sterk vertegenwoor-
digd. Het werd een prachtige dag van warme onderlinge verbondenheid in het zonovergoten prach-
tige decor van het vroegere arsenaal. Waarom de ene gemeente gemakkelijker mensen mobiliseert 
voor een nationaal feest dan de andere, verdient een verdere bezinning, maar in 2024 hopen we er 
op Hemelvaart weer een feestelijke uitstap van ons district van te maken, die keer naar Luik.

Rudy Liagre, districtssecretaris
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Als trouwe lezer weet u dat ik mijn inspiratie vaak 
haal in muziek… Na het zingen van lied 218, deze 
ochtend, klinkt dat nog na in mijn hoofd: “Dank U 
voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieu-
we dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U 
komen mag”…

Er is veel om dankbaar over te zijn, maar soms 
moet men dat een beetje zoeken, tussen minder 
goed nieuws door.

Dankbaarheid is er zeker om het huwelijk van 
David Schrans en Carolin Baes, op 21 mei. In een 
volle kerk in Horebeke mocht dominee Buzogány 
de dienst leiden. Wij wensen Carolin en David, 
samen met de kleine Robin een hele mooie toe-
komst toe en Gods Zegen op hun verdere pad.

We zijn ook dankbaar voor Aletta Rambaut, bij 
wie de operatie aan haar knie goed verlopen is. 
Nu is het nog een kwestie van geduld en verder 
revalideren. Sterkte en voorspoedige beterschap 
gewenst, Aletta! Houd het been stijf, maar niet 
te hard!

Annette Edjenguele kon haar familie bezoeken in 
Kameroen. Zij is veilig teruggekomen en vertelde 
over haar reis.

Jo en Mireille Cottenier hopen op een paar fijne 
weken aan zee. We zullen jullie dus een paar zon-
dagen moeten missen maar wensen jullie een 
goede vakantie toe!

“Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U 
naar mensen om. Dank U voor vrienden en voor 
vreemden die ik tegenkom.”

Een beetje steun kan Serge Engelbosch wel ge-
bruiken nu we hem, door gezondheidsproble-
men, al  even moeten missen in de kerk. We wen-
sen je kracht en beterschap toe, Serge. Neem de 
tijd om weer te herstellen en hopelijk zien we 
elkaar terug over niet al te lange tijd.

We betuigen ons medeleven aan Marcel en Ag-
nes Bundervoet, nu Marcel zijn zuster overleden 
is. Veel sterkte gewenst in deze verdrietige tijd, 
Marcel.

(Andre) Otto Blommaert verhuisde begin mei 
van de Paul Frédericqstraat naar het WZC de 
Refuge, Coupure 275, kamer 27. Hij wordt regel-
matig bezocht door zijn kinderen en vindt stilaan 
zijn draai in zijn nieuwe woonst. We hopen dat je 
fijne medebewoners hebt en je je gauw zult thuis 
voelen, Otto!

Onze fantastische organiste maakte een lelijke 
val met de fiets en bezeerde daarbij haar pols, 
een niet onmisbaar onderdeel bij het orgelspe-
len! Gelukkig kan zij de gemeente nu terug be-
geleiden; maar ze heeft nog wel veel pijn. We 
wensen en hopen dat ook jij vlug mag herstellen, 
Arina! 

Janny Geluk stevent af op een kroonjaar, maar 
nu nog niet! Zij presteert het elke week om met 
de fiets naar de kerk te komen. Eén keer lukte het 
niet omdat haar zadel gestolen was…"wel heb je 
ooit"…?! Gelukkig is dat probleem ondertussen 
opgelost.

Rita Martens krijgt het druk met een verhuis in 
het vooruitzicht. Haar huis in Merelbeke is ver-
kocht en binnenkort wordt zij inwoonster van 
Zwijnaarde. Een vlotte en voorspoedige verhuis 
gewenst, Rita !

De jeugd is volop aan het blokken en hoopt op 
goede examens en wij mét hen! Veel succes ge-
wenst en volhouden!
Het lijstje van mensen die nog géén Corona ge-
had hebben wordt steeds korter. Gelukkig zijn 
de meeste mensen niet al te ziek meer maar ple-
zant is anders, zoals men in Vlaanderen zegt… Ik 
noem ze maar niet op, wie besmet was, weet het 
zelf wel. Misschien zorgen we zo wel voor de ge-
roemde groepsimmuniteit? 
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Pastoraat

Ondanks de zomer die voor de deur staat is het 
voor enkele mensen niet zo gemakkelijk en sche-
mert het in hun leven… Wij denken aan u allen 
en hopen dat u zich goed omringd mag weten 
door de familie, vrienden en hulpverleners. 

Als men zich onzeker voelt, angstig, niet begre-
pen, ziek of alleen… dan mogen we elkaar Gods 
tastbare nabijheid toewensen.
In het liedboek staat onder nr. 926 een tekst 
(geen melodie) die ik troostend en bemoedigend 
vind. Hopelijk hebt u hier ook iets aan:

Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put

de einder waarheen ik ga
als Gij niet zijt

waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid?

Ik wens u allen genoeg redenen toe tot dank-
baarheid en veel zegen.

Martine De Jonge
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Meditatie

Een andere Jezus (Joh. 6) 

Ik weet niet of jullie ooit de vraag hebben gesteld 
waarom de kerk niet zo vanzelfsprekend is als de 
wereld? 

In de huidige samenleving is het niet gemakkelijk 
voor gelovigen. U wordt vaak met de nek aan-
gekeken wanneer u voor uw geloof uitkomt of u 
zich engageert in de kerk. Jonge mensen zijn op 
zoek naar een plek in de wereld, maar die blijkt 
niet te vinden in de kerk. Waarom? Was dat altijd 
zo of is dit een nieuw verschijnsel? 

Hoofdstuk 6 van het Johannesevangelie confron-
teert ons met een realiteit die nog steeds actueel 
is, namelijk de realiteit van leegloop van kerken. 
In dit hoofdstuk wordt niet alleen het wonder 
van de vermenigvuldiging van broden en vis-
sen op papier gezet, maar ook een lang gesprek 
geschetst over wie Jezus is en wat hij zijn toe-
hoorders aanbiedt. In het begin luisteren 5.000 
mannen naar de Meester en van deze enorme 
menigte zijn er aan het einde van de evangelisa-
tie nog maar 12 over. Dit verhaal is niet het enige 
gelijkaardige verhaal in de Bijbel. 

De kerk van vandaag is gebouwd op fundamen-
ten die zijn gelegd door een andere grote predi-
ker, de apostel der heidenen, Paulus. Hij ging in 
Athene in discussie met verschillende filosofen, 

honderden luisterden naar de leerling van Gama-
liël, maar toen hij over Jezus en zijn opstanding 
begon te spreken, gingen sommige mensen ge-
woon weg. De boodschap over Jezus zorgde toen 
al voor dalende luister- en kijkstatistieken. 
Op het eerste gezicht gaat het verhaal in Jo-
hannes 6 over brood. Het gaat over Jezus die 
het brood vermenigvuldigt. Over Jezus die eten 
geeft. Het gaat over de kerk waar te eten is. Waar 
veel eten is. Waar het goede leven gegarandeerd 
is. Waar het brood letterlijk aanwezig is. In zo'n 
kerk stromen de mensen binnen en willen Jezus 
als koning uitroepen, maar hoe vreemd het ook 
klinkt, Jezus vlucht alsof hij niet de leider van 
meer dan 5.000 mensen zou willen zijn. Jezus 
vlucht uit de kerk waar alleen de taal van broden 
wordt begrepen. Hij is bang dat in zo een kerk en 
in zo een gemeenschap de koning maar koning 
is, zolang dat hij iets te bieden heeft of zolang 
er te eten is. En wat als er niets meer is? Wat als 
hij niets meer kan geven? Wat als hij niet meer 
geeft, maar vraagt om iets aan hem te geven? 
Wat dan? 

Er is een Jezus van wie wij houden. Die tegen ons 
zegt: “Ga weg, uw zonden zijn vergeven." (Luc 7)  
Die ons eraan herinnert: “De liefde zal nooit ver-
gaan”. (1 Kor 13) We houden van deze Jezus, van 
de Jezus van wie wij kunnen profiteren.
Er is echter ook een andere Jezus, een Jezus die 
zegt: “Gelukkig zijn de treurenden en de armen, 
gelukkig zijn degenen die hongeren en dorsten” 
(Mattheüs 5). Die ons vraagt om je “niet te ver-
zetten tegen wie kwaad doet maar wie je op de 
rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te ke-
ren” (Mattheüs 5). Deze andere Jezus vinden we 
niet zo sympathiek en regelmatig wordt de vraag 
gesteld: hoe realistisch is deze Jezus? Zolang Hij 
brood en vis kan geven, willen wij Jezus als onze 
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Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
11 juni: Louise Hanappe- van ’t Hooft
14 juni: David Schrans
18 juni: Jo Cottenier
23 juni: Jozias Boone
24 juni: Etty Bruyneel- Deelstra
24 juni: Odette Puttemans
30 juni: An-Sofie Mortier

2 juli: Anne-Marie Laruelle- Kop
2 juli: Philippe Adams
2 juli: Cilou Van den Hende

En een nagekomen felicitatie voor Mireille 
Cottenier - De Kuyper die op 22 april haar verjaar-
dag mocht vieren, maar van onze kalender gegle-
den was!

Ook een late happy birthday aan Robin Schrans die op 10 mei 3 jaar werd!

koning zien, maar omdat Hij onze wensen niet al-
tijd kan vervullen neemt de menigte afscheid van 
Hem, ook in onze dagen. 

Na Hemelvaart, toen Jezus afscheid nam van 
zijn discipelen, dachten zij dat het gedaan is met 
waarin ze in geloofd hebben. De belofte van hun 
Meester: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik 
kom bij jullie terug” (Johannes 14:18) klonk nog 
in hun oren en toch wisten de leerlingen niet hoe 
verder? Ze waren bang en verdrietig. 
Nu en dan zijn wij ook bang en stellen vragen 
aan onszelf en aan elkaar: is er nog plaats voor 
de kerk en voor Jezus die niet altijd voor brood 
en vis kan zorgen in de samenleving van tegen-
woordig? 

Het antwoord is: JA! Ja, omdat er niet alleen 
Hemelvaart maar ook Pinksteren bestaat en de 
Geest ons kracht en moed geeft om het op te 
nemen voor onszelf en voor elkaar en te getui-
gen van het evangelie en van Gods liefde voor de 
wereld. 

Met Pinksteren zoekt God verbondenheid, 
vriendschap en liefde. Laat ons zijn liefde aan-
vaarden en hopen dat Zijn Geest ons bevrijdt van 
alles wat ons op dit moment nog angstig maakt 
want “waar de Geest van de Heer is, daar is vrij-
heid”. (2 Kor, 3, 17)

Ds. Tihamér Buzogány
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Activiteitenkalender
Vanaf  05 juni   Tentoonstelling Stilte zien (VPKB Brugge)
Woensdag 08 juni  19:00 Kerkenraadsvergadering (bij Rita Martens)
Zondag 12 juni  11:00 Rommelmarkt St. Antoniuskring
Zondag  19 juni   Sluitingsdatum Kerkbrief
Maadag 20 juni   Wereldvluchtelingendag
Zondag 26 juni  14:30 Afscheid ds. Peter Smits (VPKB Dendermonde)
     Bezoek atelier Johan Tahon
Vrijdag  01 juli  19:00 Opening Sacrale Wervels met Johan Tahon
Zondag 03 juli   Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zondag  10 juli  11:00 Rommelmarkt S. Antoniuskring
  13 en 14 augustus Geuzenfeest Horebeke
Woensdag 24 augustus  09:30 Kerkenraadsvergadering (bij Rita Martens)
  24 tot 27 augustus Belgisch-Duits Convent 2022
Woensdag 14 september 19:30 Kerkenraadsvergadering
Zondaga 18 september  Startzondag (ten huize van An en Francis Van De Walle)
Woensdag 12 oktober 09:30 Kerkenraadsvergadering
Woensdag 09 november 19:30  Kerkenraadsvergadering
Woensdag 14 december 09:30  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 
persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aange-
boden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

01 mei  : ds. Jannica de Prenter en ds. Tihamér Buzogány als dank voor de organisatie 
    van het gemeentebezoek Brugge
08 mei  : Francine Ongenae als dank voor de gidstoer met de gemeente Brugge
15 mei  : Patrick Beuckels als dank voor de onverwachte orgeldienst
22 mei  : Serge Engelbosch ter bemoediging
29 mei  : Lucie Cornel ter bemoediging
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Dienstenrooster

Zondag, 5 juni                                                                                                                                  Pinksteren
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Bea Baetens
Collectes   De Helpende Hand
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Fam. Buzogány
 
Zondag, 12 juni                                                                                                                                                            
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Janny Geluk / Micheline Morel
 
Zondag, 19 juni                                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Bea Baetens
 
Zondag, 26 juni                                                                                                                                                       
Voorganger   Andries Boekhout
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Fam. Cottenier / Rita Martens
 
Zondag, 3 juli                                                                                                                      Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut /  Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Ingrid en Pascal Dhont
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Bijbelleesrooster

 Juni
zo 5 juni  Psalm 147  Pinksteren - Zing een lied
ma 6 juni Lucas 7:18-35  Vol verwachting
di 7 juni  Lucas 7:36-50  Geven en vergeven
wo 8 juni Psalm 105:1-22  Geschiedenis
do 9 juni Psalm 105:23-45  ...van trouw
vr 10 juni Lucas 8:1-8  Zaaien en oogsten
za 11 juni Lucas 8:9-21  Betekenisvol
zo 12 juni Psalm 135  Trinitatis - Groot is de HEER
ma 13 juni Lucas 8:22-39  Volgelingen dichtbij en op afstand
di 14 juni Lucas 8:40-56  Aanraking
wo 15 juni Lucas 9:1-9  Uitzendprogramma
do 16 juni Lucas 9:10-17  Het broodnodige
vr 17 juni Lucas 9:18-27  Imago-onderzoek
za 18 juni Lucas 9:28-36  Hoog bezoek
zo 19 juni Lucas 9:37-45  Verborgen betekenis
ma 20 juni Lucas 9:46-50  Klein is groot
di 21 juni 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit
wo 22 juni 2 Korintiërs 8:10-15 Evenwicht 
do 23 juni 2 Korintiërs 8:16-24 Enthousiast bezoek
vr 24 juni 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten
za 25 juni 2 Korintiërs 10:1-11 In woord en daad
zo 26 juni 2 Korintiërs 10:12-18 Binnen Gods grenzen
ma 27 juni 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen 
di 28 juni 2 Korintiërs 11:16-29 Ironische Paulus
wo 29 juni 2 Korintiërs 11:30-12:10 Kracht in zwakte
do 30 juni 2 Korintiërs 12:11-21 Ouders sparen voor de kinderen
 
 Juli
vr 1 juli  2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf
za 2 juli  Lucas 9:51-62  Goed te volgen?
zo 3 juli  Lucas 10:1-16  Herauten

Groepsfoto bij de draak in het Belfort 
te Gent ter gelegenheid van het bezoek 
van de gemeente Brugge op 1 mei 
2022.


