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				te Gent

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)

Contactpersoon Helen Blow, Nijverheidsstraat 85 - 9230 Wetteren
		
0473 480387 - helenblow@hotmail.com
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Uit de kerkenraad

Op 21 november 2021 werd tijdens een buitengewone
gemeentevergadering het gemeentereglement geactualiseerd. In het oude gemeentereglement werd een onderscheid gemaakt tussen belijdende leden en sympathisanten. Heel wat belijdende leden zijn echter lid op papier,
maar niet actief of betrokken bij het kerkgebeuren. In onze
gemeente zijn we blij met de groep sympathisanten die
wekelijks of zeer regelmatig naar de diensten komen of
actief deelnemen aan de activiteiten, georganiseerd door
de kerk. Met de aanpassing van het gemeentereglement
wilden wij de laatste groep personen actiever bij het hele
gebeuren van kerkzijn betrekken door hen officieel een
stem te geven tijdens gemeentevergaderingen. We zijn blij,
aankondigen te kunnen dat ondertussen heel wat van jullie
deze mogelijkheid aangegrepen hebben.
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Volgens de Constitutie en Kerkorde van de VPKB heeft elke
predikant om de vijf jaar het recht om een maand studieverlof, al dan niet in het buitenland, op te nemen. Een VPKB-commissie ziet erop toe dat predikanten om beurten
deze mogelijkheid krijgen. Enkele maanden geleden werd
ook onze predikant gecontacteerd en zijn studieverlof zou
in de herfst 2022 plaatsvinden, al wilde hij voor dringende
gevallen wel ter beschikking blijven van de gemeente. Na
lang overleg voelt ds. Buzogány er zich echter niet goed bij
om de gemeente zo lang alleen te laten. Met goedkeuren
van de kerkenraad wil hij zich zo organiseren dat er gedurende het jaar periodiek wat meer ruimte komt voor zelfstudie.
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Wij wensen u een mooie zomer toe. Probeer uitschieters
van fijne momenten de komende maanden vast te leggen
op foto, zodat u die kunt inzenden voor het septembernummer van de Kerkbrief. U ontvangt via e-mail nog een
herinnering.
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Dienstenrooster
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Bijbelleesrooster

De blikvanger deze zomer is uiteraard de tentoonstelling
van Johan Tahon met als thema Zout. Verderop vindt u het
volledige programma. Mocht u samen met iemand anders
graag een namiddag van permanentie zijn – hetgeen ons
enorm zou helpen – contacteer dan graag Aletta Rambaut.

Bea Baetens
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Terugblik
4 juni|Eén in doop
Op zaterdag 4 juni ging het oecumenisch tafelgesprek over
wat ons bindt in de doop door in de orthodoxe Andreaskerk in Gent. De kerk werd recent gerestaureerd en van
sprekende fresco’s voorzien die verschillende Bijbelse taferelen rond de doop uitbeelden.
De Orthodoxe gemeente startte 50 jaar geleden in Gent
in deze kleine Kerk, eerst vrij kleinschalig, maar na de val
van de Berlijnse muur werd de toevloed van gelovigen uit
Oost-Europa zo groot dat deze mooie ruimte al vlug te
klein werd voor de liturgische vieringen. Na de bouw van
de nieuwe kerk aan de overzijde van de straat worden in
deze zo mooi gerenoveerde Andreaskerk nu vooral dopen
gecelebreerd.
Daarom zijn de iconen die de muren sieren zo passend
door de oude frescotechniek die werd toegepast. Hierbij
wordt de afbeelding direct op de nog natte kalkmuur aangebracht waardoor de natuurlijke pigmenten diep in de kalklaag indringen en daardoor zullen de
kleuren na het opdrogen nooit meer vervagen, maar hun intensiteit behouden.
De realisator van deze iconen beheerst niet alleen deze techniek heel goed, hij kon over zijn passie
en de verhalen over de taferelen en de heiligen die op de muren zijn aangebracht heel bezielend
vertellen. Zo werd het belang van deze manier van verering en beleving van het Orthodoxe geloof
voor ons veel duidelijker.
Deze inleiding op de tafelgesprekken werd als heel inspirerend ervaren en meer dan ooit werd door
de deelnemers begrepen dat de doop in de verschillende grote Christelijke geloofsstromingen ondanks de verschillen toch steunt op wat wij in de Bijbel hierover kunnen lezen. Ook al zijn de delen
niet aan elkaar gelijk, toch vormen zij door de doop één lichaam.
Er waren 3 gesprekstafels waarin 3 aspecten van de doop werden behandeld door een moderator van
de Orthodoxe, de Rooms-Katholieke en de Protestantse Kerk. Onze predikant stond in voor de tafel
waarin de tekst uit 1 Kor. 12 vers 13 centraal stond.
Zo kregen de 3 groepen de gelegenheid van gedachten te wisselen en hun eigen beleving met de
groep te delen. Een verrijkende ervaring, maar het blijft de vraag of er echt wel een behoefte bestaat
voor deze oeucumenische bijeenkomsten, omdat de opkomst van een veertigtal geïnteresseerden
toch eerder beperkt was voor een stad als Gent.
Jammer natuurlijk, want alleen door ontmoeting en dialoog met elkaar kunnen we nader tot elkaar
komen. Maar het wordt steeds moeilijker om voldoende mensen te vinden die deze bijeenkomsten
kunnen dragen, naast al het werk en verplichtingen in eigen kring. Iets om toch verder over te bezinnen in onze eigen gemeente en bij het IKB, waar deze bedenkingen al langer spelen.
Marijke Schaefer
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Terugblik

5 juni|Voorbereiding Pinksterdienst
De Geest werkt!

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.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Zondagavond 28 augustus 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
Juli|Tentoonstellilng Johan Tahon
Crystal Salt Set

Zomer 2022, na twee jaar zonder zomerproject zijn we dankbaar en gelukkig dat die weerom kan doorgaan tijdens de maand juli. Sinds 2005
wordt het project Sacrale Wervels georganiseerd in ons kerkgebouw, initieel samengesteld door Johan Temmerman en Rudy De Sutter. Vermoedelijk komt deze editie misschien wel het dichtst bij de initiële bedoeling
om op zoek te gaan naar een verbinding tussen het sacrale en hedendaagse kunst. Nadat we in volle coronaperiode kennis maakten met kunstenaar Johan Tahon is een boeiend voorbereidend traject doorlopen en
ontstond het idee van een tentoonstelling. Ons kerkgebouw maakte op
Tahon zo’n indruk dat hij besloot een aantal beelden uit zijn rijke oeuvre
te selecteren die op een interessante wijze met het gebouw in dialoog
gaan. De tentoonstelling draagt de titel Crystal salt set met een link naar
symbolisch zout.
De tentoonstelling is in juli elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken van 14-18:00, terwijl tijdens de Gentse Feestenweek die dagelijks open is tijdens dezelfde openingsuren. Dankzij de medewerking van velen kon een gevarieerd rustig en ingetogen programma worden samengesteld voor
tijdens de Gentse Feesten. Muziek, woord, dans en knutselen wisselen elkaar af. Verschillende gemeenteleden zijn met het thema Zout aan de slag gegaan en het resultaat kan u komen bekijken
tijdens een 15 minuten durende montage over verschillende aspecten van zout, telkens om 15:00

Programma
Zaterdag 16 juli om 17:00 - Workshop Sacrale dans
Meditatie in beweging met Cecile De Cock. Centraal staat verbondenheid met jezelf, met de medemens en met het hogere. Voor de één brengt het diepe rust, voor de ander vreugde en leven. Er is
geen danservaring nodig.
Zondag 17 juli om 17:00 - Dead man walking
De tekst van deze monoloog (tekst: Marc De Corte) is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een
ter dood veroordeelde vertelt aan een journalist tijdens zijn gevangenschap hoe het voelt/wat het
met een mens doet om nog in leven te zijn, maar door de veroordeling de facto
toch al als dood beschouwd te worden.
Marius Oostens is een gedreven 18-jarige jongeman geïnteresseerd in wetenschappen
die ook sinds zijn 6de deeltijds kunstonderwijs volgt aan de Kunstenacademie August
De Boeck Asse, afdeling Opwijk. Deze zomer studeert hij af in de vierde graad woord
uit de studierichting vertolkend acteur.
Dit is een monoloog hem op het lijf geschreven door zijn leerkracht Marc De Corte
waarmee hij zal afstuderen.
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Vooruitblik
Dinsdag 19 juli om 17:00 - Monologue on flute
Patrick Beuckels geeft zijn eigen muzikale visie op de zoutsculpturen van Johan Tahon. Daarbij bespeelt hij de traverso, de romantische kleppenfluit en de moderne dwarsfluit. Op het programma
staat werk van Johan Sebastian Bach, Karl Joachim Andersen, Kazou Fukushima en eigen composities.
Patrick Beuckels studeerde aan de koninklijke conservatoria van Gent en
Brussel en het Lemmensintituut te Leuven. Hij behaalde een eerste prijs
blokfluit en de hogere diploma’s van fluit en traverso. In 1984 leerde hij
voor het eerst dirigent Philippe Herreweghe kennen en een paar jaar later werd hij fluitsolo in de Chapelle Royale, het Collegium Vocale en het
Orchestre des Champs Elysées. Hij werd docent traverso en kamermuziek
aan het conservatorium van Gent. Tot op vandaag is hij nog steeds fluitsolo bij Herreweghe, freelance muzikant in diverse ensembles en orkesten.

Donderdag 21 juli kunnen om 15:00 de allerkleinsten (2-10j) zoutdeegfiguurtjes knutselen
Tijdens de Gentse Feesten wordt om 15:00 een terugkeer moment van ca. 15 minuten ingelast waarbij rond het thema Zout iets wordt getoond rond o.a. de Dode zee, Zoutmijnen in Hongarije, de Bijbelse figuur Lot, Olifanten.
Donderdag 21 juli om 17:00 - De trein die stilstond - Een KAHAANIVertelling
In april 1943 pleegden drie jonge mannen een aanslag op een deportatietrein
richting Auschwitz, het zogenaamde 20ste konvooi. Zij slaagden erin de trein te
doen stoppen, enkele deuren open te gooien en een aantal gevangenen te laten
ontsnappen. Trein 801 is de enige deportatietrein in Europa die ooit tegengehouden is op zijn tocht naar de dood. De drie jonge kerels, Youra Livchitz, Jean
Franklemon en Robert Maistriau, konden de verzetsleiding niet overtuigen van de
noodzaak van een aanslag. Dus deden ze het maar op eigen houtje. Hoe dwaas kun je zijn? Of hoe groots?
Mieke Felix studeerde dramatische kunst aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, kunstgeschiedenis aan de UGent, theologie aan de KU Leuven. Bijna 20 jaar bracht ze op de Gentse Feesten verhalen
tot leven met haar KAHAANIVertellingen. Verhalen van mythische, literaire of historische oorsprong die we
niet mogen vergeten. Kortom: verhalen die er toe doen.

Zondag 24 juli om 17:00 - Un peu de sel
Het programma brengt een potpourri van Couperin tot Barbara doorspekt met eigen werk van Arina
Tsytlianok. Als componiste zal ze eigen werk brengen: haar stijlwijze kan gemixt worden met het Franse chanson met als bindmiddel een aparte nostalgie, gevoelens, melancholie en intimiteit.
Beiden muzikanten (Patrick Beuckels, zang en Arina Tsytlianok, piano) sluiten door hun opleiding aan
bij de harmonie van Rameau en Couperin, de toonmakers van de 18de eeuw en de voorlopers van
het Franse compositorische erfgoed.
Aryna Tsytlianok begon in 2017 haar studies orgel en traverso aan het Gentse School
of Arts. In 2021 behaalde ze het Bachelordiploma in de klas van Paul De Maeyer en
beëindigde ze het praktische luik van het Masterdiploma traverso in de klas van Patrick
Beuckels. Ze kreeg vanuit Manchester een compositie opdracht voor groot symfonisch
orkest. Dit werk Farewell to Winter Forest werd uitgevoerd op 2 oktober 2021 door het

Bridgewater Hall Orchestra onder de leiding van Stephen Bell.

./...
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Vooruitblik
Zondag 31 juli om 17:00 - Improvisatie en woord
Sinds de eerste editie is pianist Rudy de Sutter present tijdens onze zomerprojecten. Traditioneel sluit
hij het project af met een uiterst smaakvol pianoconcert. Hij neemt de luisteraar mee op een exploratietocht, vertrekkend van gekende melodieën die uitwaaieren in brede improvisaties. Als muzikant
en beeldend kunstenaar sublimeert Rudy de Sutter herkenbare gevoelens tot parelen van eenvoud
en eerlijkheid. Dit slotconcert is doorgaans een erg verrassende beleving. De improvisaties worden
afgewisseld met passende tekst in verband met het thema Zout.
U bent vanzelfsprekend van harte bent uitgenodigd om de tentoonstelling te komen bezoeken, zegge
het voort.
Samenstelling Aletta Rambaut voor de Vzw De Vlaamse Olijfberg

10 juli|Rommelmarkt Sint-Antoniuskring
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Vooruitblik
13 en 14 augustus|18de Geuzenfeest
Geef vrede een kans

Het ondenkbare is dit jaar opnieuw realiteit geworden. Onze droom van blijvende vrede op ons continent werd aan stukken geslagen 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.
We doen dit aan de hand van een oecumenisch samenzijn, een interview met een
gastspreker, kinderanimatie, sfeervolle muziek en lekker eten. De achttiende editie van
het Geuzenfeest wil meer dan ooit de vrede een kans geven.
Wij diepen dit thema verder uit door in gesprek te gaan met filosoof en activist Bleri
Lleshi. Hij werd in Albanië geboren onder de dictatuur en heeft de oorlog in Kosovo als
jongeman meegemaakt. Op zijn zeventiende is hij gestopt met studeren om te helpen
als tolk en activiteiten te organiseren voor de gevluchte kinderen. Momenteel is hij docent aan de
hogeschool UCLL in Leuven en heeft een aantal boeken geschreven over actuele maatschappelijke
thema’s. Als jongerenwerker in Brussel heeft hij vaak jongeren begeleid uit oorlogsgebieden zoals
Afghanistan, Syrië, Irak, Sierra Leone en Tsjetsjenië. In 2018 werd hij door Pax Christi uitgeroepen tot
Ambassadeur van de Vrede. Het gesprek zal opnieuw in goede banen worden geleid door Piet Piryns.
Zo laten wij met zijn allen op 14 augustus 2022 een vredesduif los als teken van hoop en verbondenheid met alle mensen van goede wil.

Programma
Zaterdag 13.08
vanaf 19:00
Openingsfeest met The Ballroom Bogards
Zondag 14.08
10:00 		
		
		
12:00 		
13:00 		
15:00 		
15:00 		
17:00 		
18:00 		
20:00		

oecumenisch samenzijn met voorganger ds. Simon van der Linden en pastoor
Patrick Derde, muzikaal opgeluisterd door het koor van de Kameroense kerk van
Gent en organist Sven Vermassen
Egon De Mil, gitaarmuziek bij het aperitief
Fiesta paella: eetfestijn – vegetarisch stoofpotje
BLERI LLESHI in gesprek met Piet Piryns
Arne Wolfox, gitarist /singer /songwriter
Evening song, met ds. Simon van der Linden en organist Sven Vermassen
Grupo Pimenton: Zuid-Amerikaanse muziek en veel ambiance
kampvuur met muziek, een verhaal en veel gezelligheid

Maaltijd

Tickets voor Fiesta Paella verplicht bestellen vóór 8 augustus op www.geuzenfeest.be
Er is een vegetarisch alternatief. Volwassenen 18 euro, kinderen van 6 tot 11 jaar 9 euro.
Kinderen tot en met 5 jaar gratis.
Te betalen - na ontvangst van de bevestiging - op rekening BE75 0014 0572 9151 van de
vzw De Geuzenhoek
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Vooruitblik
24 tot 27 augustus|Belgisch-Duits Convent 2022
“Welke kleur heeft jouw Jezus?”
				Kerk en racisme

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor en onderzoek naar racisme in onze kerken en de
bronnen en oorzaken daarvan. Met die vraag willen we ons op dit Convent bezighouden. Zowel onze
persoonlijke geschiedenis als de zeer uiteenlopende geschiedenis van onze kerken, landen en samenlevingen zullen een rol spelen. Maar we willen ook bekijken hoe Bijbelteksten en theologische
overwegingen intercultureel begrip mogelijk maken en hoe deze gezamenlijkheid in protestantse
gemeenten in praktijk wordt gebracht.
De conferentie vindt plaats van in het conferentie- en ontmoetingscentrum
Zinzendorfhuis Neudietendorf
Zinzendorfplatz 3
99192 Neudietendorf
https://zinzendorfhaus.de
Meer informatie over programma en inschrijving bij
Ds. Jelle Brouwer
Tel. 015/20.51.54
e-mail: jhbrouwer@protestant.com

18 september|Startzondag
Al staan de zomermaanden nog voor de deur, wij willen nu toch al
aankondigen dat de Startzondag zal plaatsvinden op 18 september a.s.
in De Pinte.
Ann en Francis Van De Walle stellen hun tuin graag ter beschikking
voor dit feest.
De tenten worden op 17 september opgebouwd. Werkwillige handen
zijn altijd welkom. Geef in dat geval even een belletje aan Francis (telefoonnummer vooraan) om verder af te spreken.
Verdere details wat betreft thema, tijdstip en inschrijving volgen in de komende Kerkbrief.
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District
Nieuws uit het district
In dit stukje beginnen we dicht bij huis.
Na het emeritaat van ds. Marc Loos en het doorlopen
van de procedure voor vacante gemeenten, heeft de gemeentevergadering van Gent-Rabot op 12 juni met een
grote meerderheid van de stemmen een beroep uitgebracht op ds. Eefje van der Linden. Op het moment van
dit schrijven (18 juni) heeft zij dat beroep aanvaard.
Als geen ander kent Eefje onze zusterkerk in Gent van
binnen en van buiten en zal de gemeente en alle randactiviteiten ongetwijfeld met veel toewijding
dienen.
Iets verder, in Ieper, is er minder goed nieuws. Daar werd in uitvoerige gesprekken met een delegatie van het districtsbestuur en na een verzoeningsgesprek vastgesteld dat er geen goede match is
tussen de predikant enerzijds en kerkenraad en bestuursraad anderzijds wat betreft het pastoraat
en missionair kerk-zijn en het gebrek aan communicatie hieromtrent. Daarom is in goed overleg met
elkaar besloten om de overeenkomst te beëindigen. Het contract van ds. Eleonora Hof zal beëindigd
worden per 1 september 2022. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 28 augustus om 10:00
en zal op sobere en ingetogen wijze gevierd worden in besloten kring. In deze dienst zal ds. Eleonora
Hof samen voorgaan met ds. Chris Bultinck en ds. Edwin Delen. Op zaterdag 27 augustus zal er in de
namiddag een afscheidsmoment zijn, waarvoor de buurgemeenten, de oecumenische relaties en
het bredere netwerk in de stad Ieper uitgenodigd worden. Ds. Eleonora Hof heeft een nieuwe job
gevonden en zal gaan werken als geestelijk verzorger in een woonzorgcentrum in Oost-Vlaanderen.
Het districtsbestuur wenst collega Eleonora Hof alle zegen toe in haar verdere loopbaan. De kerkenraad zal in de komende tijd verder begeleid worden door ds. Jannica de Prenter, ds. Peter Smits en
ds. Marc Loos. We wensen de gemeente goede moed en wijsheid toe voor de komende periode, die
nu in het teken komt te staan van afscheid nemen.
Zoals vorige maand gemeld verlaat ds. Peter Smits de gemeente in Dendermonde en zal in september bevestigd worden in Kortrijk. In Dendermonde werkt onze predikant ds. Buzogány nu verder als
consulent.
In Roeselare is de beroepingsprocedure opnieuw opgestart na het afhaken van de aanvankelijke kandidaat, zoals vorig maand gemeld. Over de toekomst van Knokke heerst nog steeds onduidelijkheid.
Om te eindigen, een besluit van de districtsvergadering op 11 juni. Het oudere partnerschap met de
URCSA in Zuid-Afrika wordt nieuw leven ingeblazen door een concreet project namelijk het steunen
van weeskinderen die vaak hun ouders verloren door AIDS. Iedere plaatselijke kerk zal uitgenodigd
worden om in te stappen in dit mooie initiatief. Later vernemen jullie daarover ongetwijfeld meer
informatie.
Na de zomer worden alle activiteiten weer opgepakt, zoals het voorbereiden van de Synode, die dit
jaar zal doorgaan op 5 en 6 november.
Rudy Liagre, districtssecretaris
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Kleuter - en kinderkerk
21 juli om 15:00|Workshop in de kerk
Lieve kinderen
Op donderdag 21 juli 2022 van 15:00 tot 16:45 verwachten we alle kinderen tussen
2 jaar en 12 jaar in de Brabantdamkerk.
We hebben dan een workshop en maken met zoutdeeg mooie figuurtjes.
Alles is klaar!
Je komt toch ook en breng maar vriendjes mee.
Het is gratis!
Groetje van Rita Martens en Bea Baetens
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Kleuter - en kinderkerk
Enkele ideeën voor de vakantie

- Stempel op papier met verschillende materialen
- Stempel ansichtkaarten om weg te geven
Hier vind je allerlei stempeltechnieken. Deze materialen laten letterlijk hun
spoor achter als jij ze in de verf dompelt en hun stempel zet! Maak bijvoorbeeld een
activiteit stempelen waar kinderen en volwassenen verschillende technieken kunnen gebruiken.

Stempelen met groente of aardappels
Neem een chinese (rode) kool en doe er een stevig elastiek omheen dat
de bladeren bij elkaar houdt. Snijd dan het uiteinde van de kool af. Zowel
de kool die overblijft als het afgesneden uiteinde kun je als stempel gebruiken! Gedoopt in rode verf lijkt het op een roos.
Snijd de aardappel eerst doormidden, vervolgens kun je er een vorm uitsnijden en dit als stempel gebruiken. Oudere kinderen en volwassenen
kunnen vormpjes uit de aardappel snijden, maar wel voorzichtig met de
mesjes natuurlijk!

Stempelen met wc-rolletjes
Knip de uiteinden van de rolletjes in zodat je het naar buiten kunt vouwen
en zo de rolletjes als stempel kunt gebruiken.

Stempelen met citroen
Snijd citroenen doormidden. Laat ze bij voorkeur een beetje indrogen.
Doop ze in een dun laagje verf en stempelen maar!

Stempelen met hout en touw
Bind touw om vierkante houten blokjes. Smeer wat verf op het touw.
Door om en om te stempelen, maak je een patroon met verticale en horizontale lijnen.
Stempelen | Protestantse Kerk in Nederland
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

Een monument voor het gekoesterde verdriet
Marjolijn van Heemstra (‘Preek van de leek’, 2014)

Waarom mocht ze niet omkijken? Dat heb ik nooit begrepen. De stad waar je al zo lang woont, zal vernietigd worden. Je hebt alles achter je gelaten. Die kostbare zilveren schaal, het tapijt dat je zelf hebt geweven. Je vriendinnen en hun mannen, hun kinderen, de verloofdes van je dochters, ze zullen allemaal ten
onder gaan. Maar kijk niet om. Loop, ren, nu het nog kan - en vergeet wat je achterlaat.
Het was er niet goed leven, in dat Sodom, vertelt de Bijbel ons. Laat dat achter. Wees blij dat jij tenminste
gered wordt.
Maar ze kon het niet. De vrouw van Lot bleef staan en keek om. En stond voor eeuwig stil. Als een zuil van
zout. Waarom keek ze om? Daar zijn genoeg redenen voor te bedenken, zegt Wislawa Szymborska.
Maar waarom een zuil van zout? Omwille van haar tranen, denk ik.
Zovele zuilen van zout op deze wereld. Die zijn nodig. Blijf staan. Kijk om. Vergeet niet.
zij werd een zoutpilaar
GENESIS 19:26
DE VROUW VAN LOT
Zij heeft zich omgewend
en om de mens geweend.
Om uw verharde hart
is zij tot zout versteend.
Paul Claes (uit: Dochters van Eva, 2008)

De rechtvaardige volgde de bode van God,
Reusachtig en stralend, de donkere berg op.
Maar luid spraken onrust en angst tot de
vrouw:
Je hebt nog tijd voor een laatste blik
Op de rode torens van Sodom, je vaderstad,
Op het plein waar je zong, de hof waar je spon,
Op de lege vensters van het huis
Waar jij je echtgenoot kinderen baarde.
Zij keek om - en door een dodelijke pijn
Werd zij met blindheid geslagen.
Haar lichaam veranderde in een zoutklomp,
Haar snelle voeten schoten wortel in de aarde.
Wie zal om haar ooit tranen vergieten?
Telt zij van alle verlies niet het minst?
Alleen mijn hart zal de vrouw nooit vergeten,
Die haar leven gaf voor één enkele blik.
Anna Achmatova (1889-1966)
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Naar men zegt keek ik om uit nieuwsgierigheid.
Maar naast nieuwsgierigheid kon ik andere redenen
hebben.
Ik keek om uit verdriet over een zilveren schaal.
Uit onoplettendheid, toen ik riempje van mijn sandaal
vastbond.
Om de rechtschapen nek van mijn echtgenoot Lot niet
steeds voor me te zien.
Door de plotselinge zekerheid dat als ik nu doodging –
hij niet eens zou blijven staan.
Om de achtervolgers te kunnen horen.
Getroffen door de stilte, in de hoop dat God zich had
bedacht.
Ik keek om uit woede.
Om me te verlustigen aan hun grootse ondergang.
Ik keek om alle hierboven opgegeven redenen.
Nee, nee. Ik rende verder,
sleepte me voort en vloog op,
tot het donker uit de hemel stortte,
en daarmee hete kiezel, dode vogels.
Uit ademnood tolde ik vele malen rond.
Wie het had kunnen zien, had gedacht dat ik danste.
Niet uitgesloten dat ik mijn ogen open had.
Mogelijk viel ik met mijn gezicht de stad toegewend.
Wislawa Szymborska (1923-2012)

Zout
Jullie zijn het zout der aarde

Prehistorische zoutmijnen in Oostenrijk ten Oosten van Salzburg:
Hallstaat - Salzkammergut
Een mineraal heeft als niets anders
de geschiedenis van de regio rond
Hallstatt in het Salzkammergut in
Oberösterreich vormgegeven. Dit
mineraal is zout, een zeer kostbaar
goed uit de geschiedenis, want
het had soms praktisch dezelfde
waarde als goud. Daarom werden
de zoutrijke bergen Salzkammergut en het bergdal boven Hallstatt
al sinds de prehistorie bewoond,
hoewel de regio wordt gekenmerkt
door een onherbergzaam bergterrein.
In het algemeen werd zout gewaardeerd omdat het werd geprezen
om zijn vermogen om het voedsel
lange tijd te bewaren. Bovendien
waren de zoutmijnen schaars en was een succesvolle winning moeilijk.
In Hallstatt werd de georganiseerde zoutwinning al in de bronstijd, rond 1.500 voor Christus, geregistreerd. De zoutmijn gelegen in de bergen boven de stad getuigen nog steeds van de geschiedenis
van het zout in de regio en wordt beschouwd als de oudste bekende zoutmijn ter wereld. In de eerste
millennia van handmatig graven ontstond een tunnelsysteem van ongeveer 4.000 meter lengte.
In de 19e eeuw werd hoog in de bergen boven de stad een begraafplaats uit de bronstijd ontdekt met
ongeveer 1.300 graven van ongeveer 2.000 personen. Vele graven zijn versierd met fijne artefacten
met zelfs amber en ivoor, wat duidt op een leven ver boven het basisbestaansniveau.
Uiteindelijk zouden deze vondsten hun naam geven aan een heel tijdperk van de menselijke geschiedenis: over de hele wereld zouden de jaren van de late ijzertijd tussen 800 en 400 v. Chr. bekend
worden als de Hallstattperiode.
Er werd echter nooit een nederzetting ontdekt die tot deze zogenaamde Hallstatt-cultuur behoorde.
Aangenomen wordt dat deze cultuur bloeide en floreerde dankzij de exploitatie van de zoutmijnen.
Vandaag de dag is het mogelijk om de zoutmijnen gebrandmerkt als Salzwelten te bezoeken en er
rondleidingen in te maken, te wandelen door de tunnels en zelfs naar beneden te glijden op de 64
meter lange houten glijbaan die destijds gebruikt werd door de zoutmijnwerkers. Van de bestaande
65 km tunnels is 22,5 km beloopbaar.
De beste manier om de zoutmijn Salzwelten te bezoeken is met de kabelspoorbaan, rechtstreeks
vanuit de stad te bereiken of als u op loopafstand bent, duurt het ongeveer 1,5 uur.
Wandelen is ook mogelijk op een van de mooiste wandelpaden in Oostenrijk die langs de Hallstätter
See en de rivier de Traun leidt tussen bergen en dorpen door het Inner Salzkammergut. Dit pad loopt
langs de route van de oudste nog in gebruik zijnde industriële pijpleiding ter wereld, de oude pekelpijpleiding.
Francis Van De Walle
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Pastoraat
Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Stond in de kerkbrief van juni de dankbaarheid als thema voorop, dan zou ik
voor deze zomermaanden de hoop
die wij op het Pinksterfeest ontvingen
willen onderlijnen.
Met het Pinksterfeest ontvingen de
discipelen de opdracht om de blijde
boodschap overal te vertellen en lieten zij hun angst achter zich en gingen
vervuld van de kracht van de Geest op weg.
Moge die kracht ook ons bezielen, zodat wij mogen hopen dat we de komende vakantieperiode
nieuwe krachten zullen opdoen en onze geest
vrij mogen maken, nu de dagen lang zijn en de
zon ons pad verlicht.
Dan denken wij aan Sabine Liagre-Jansens die na
haar knieoperatie aan een intensieve revalidatie
moet beginnen en aan Aletta Rambaut die al
een eind verder staat en haar krukken bijna aan
de kant mag zetten.
Aan onze organiste Arina Tsytlianok die haar pols
flink bezeerd heeft, een ramp voor haar, midden
in de repetitie- en begeleidingsperiode ter voorbereiding van de examens en audities aan het
conservatorium. Ondanks de pijn speelt zij verder, angstvallig hopend op beterschap. Wij duimen daar ook voor, je laat ons zo vaak genieten
van je muzikale talenten, waarvoor veel dank.
Aan Bea Smetryns-Baetens die hoopt dat de gestarte behandelingen aan haar oog zullen aanslaan en zij haar klare kijk op wat er gebeurt in
de wereld behoudt om met Herwig erop uit te
trekken nu voor hem ook het pensioen nadert (1
november).
Aan Serge Engelbosch die wij al een tijdje missen
op zondagmorgen vanwege gezondheidsredenen, toch blijf je in ons hart Serge en wij hopen
dat we je over een tijdje weer in ons midden mogen begroeten. Moge Gods zegen jou nabij zijn.
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Nu u dit leest weten de scholieren en studenten
al hoe hoopvol hun zomer zal zijn. Wij wensen
jullie een mooie tijd toe om te ontspannen na
een intensieve examenperiode. Voor de één misschien met gunstiger afloop dan voor de ander,
maar altijd met een kans op vernieuwing en heroriëntering voor jullie toekomst. Geef de moed
dus niet op en blijf hoopvol.
Dit geldt ook voor diegenen die gekozen hebben
om werk te zoeken en hun kansen op de arbeidsmarkt te wagen. Die mogelijkheden zijn er zeker,
jullie zijn er hard nodig. Probeer die kansen te
grijpen en geef de hoop zeker niet op.
Rita Martens heeft een heel intensieve periode
achter de rug, want zij is net verhuisd. De mooie
landelijke woning, waar haar kinderen opgroeiden en de kleinkinderen tot voor kort in de tuin
konden ravotten, heeft zij verlaten en zij kijkt
hoopvol uit naar haar gelijkvloerse appartement
in Zwijnaarde, toch wat dichterbij Gent. Wij wensen je er nog vele gelukkige jaren toe.
We kregen ook goede berichten van Anna Van
der Vennet, haar gezondheid is beter en dat wil
zij graag zo houden, daarom blijft zij voorzichtig
en is het liefste thuis met de goede zorgen van
haar dochters dichtbij.
Sinds kort voelt Huguette Spatz zich ook wat
sterker en luistert weer graag naar muziek in
haar zetel bij het raam. Wij hopen dat dit zo mag
blijven duren en heel korte bezoekjes weer mogelijk zullen zijn.
De vakantie is ook aangebroken op de Gaspard,
waar op de laatste woensdag van dit schooljaar
feestelijk en dankbaar afscheid genomen werd
van Juf Leen Van Heest-De Munck en Juf Frieda
De Koster, zij hebben jarenlang de kleuters begeleid bij hun eerste stapjes op school en hen
met liefde en geduld veel geleerd ook. Een heel
hartelijk dankjewel hiervoor en geniet van de

Pastoraat
nieuwe uitdagingen die u wachten. Wij wensen
u vele goede hoopvolle jaren toe, want bezig zullen jullie zeker blijven.
Reizen kan nu weer en velen trekken erop uit,
dichtbij of ver weg. Op zoek naar ruimte om tot
rust te komen en de sleur van de grijze dagen
te doorbreken, we kijken er al meer dan 2 jaar
hoopvol naar uit nietwaar. Tijd voor elkaar en tijd
voor iets anders. Wij hopen al die reizigers weer
behouden terug te zien.
Het is niet voor iedereen weggelegd om de valiezen te pakken en zo denken we aan de ouderen
die thuis blijven en toch hoopvol uitzien naar een
bezoekje of een kaartje, voor hen kan de stilte
soms zo lang duren. Laten wij allen samen verandering in brengen en hen laten merken dat wij
niemand vergeten en dat iedereen erbij hoort.
Door direct contact of door gebed door en voor
ons allen om gesterkt door Gods Geest met de
Pinksterboodschap verder op weg te gaan.
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand….
Dit zingen we graag, het geeft ons hoop.
Marijke Schaefer

Een stadspredikant voor
Gent
stand van zaken #8

Eind april werd de vacature voor een
stadspredikant opnieuw gepubliceerd. Dit
leverde een kandidaat op, met wie de sollicitatiecommissie een vertrouwenwekkend
gesprek voerde. Zowel de kerkenraden van
Gent-Brabantdam en Gent-Rabot als het districtsbestuur gingen akkoord met de aanbeveling die we als commissie deden. En reeds
na enkele dagen liet de kandidate zelf ook
weten dat zij de stap wil wagen.

St

Met vreugde kunnen we melden dat de
Synodale Raad in zijn vergadering van heden
de voordracht goedkeurde, waarmee Gent
met ingang van 1 november 2022 een
stadspredikant zal krijgen!
De te benoemen stadspredikant is geen
onbekende binnen de VPKB: ds. Heleen
Ransijn is momenteel verbonden aan de
gemeente van Vilvoorde (Protestantse Kerk
William Tyndale-Silo). Zij heeft een duidelijke
passie voor het werk op het raakvlak tussen
kerk en maatschappij. Vanuit haar christelijk
geloof wil ze dienstbaar zijn voor haar medemens en daarbij brengt ze ervaring mee op
diverse domeinen met even diverse doelgroepen (daklozen, vluchtelingen). We zijn
dan ook heel dankbaar dat ds. Heleen Ransijn
wil overkomen naar Gent om, gezonden
vanuit de twee protestantse gemeenten, de
stad te dienen!
Namens de begeleidingscommissie,
ds. Peter Smits
Dendermonde, 22/06/2022
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Meditatie
De vergeten handeling
(Jacobus 5, 13 -15)

Na twee jaar van grote stilte waren er dit jaar alweer groepen die
onze kerk bezochten, geïnteresseerden die vragen stelden over
het reilen en zeilen in onze kerkgemeenschap.
Een terugkerende vraag is of bij
ons de ziekenzalving bestaat?
In mijn antwoord laat ik aan de
nieuwsgierigen weten, dat wij
protestanten dit sacrament niet
kennen. Wij hebben alleen de
heilige doop en het heilig avondmaal hoewel de
Bijbel ook over de ziekenzalving duidelijke taal
spreekt.
Het evangelie van Marcus en de brief van Jacobus laten aan ons zien dat het sacrament der
stervenden, zoals in de katholieke kringen deze
handeling genoemd wordt, niet zomaar een uitvinding van de Roomse Kerk is.
In het Marcusevangelie wordt duidelijk dat de
leerlingen van Jezus zieke mensen zalven met
olie en ook Jakobus gaat in zijn brief uitgebreid
in op de ziekenzalving: "Is iemand onder u ziek?
Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij
zich roepen en laten die voor hem bidden en hem
met olie zalven in de Naam van de Heere.” (Jac.
5, 14 HSV) De opdracht van de apostel is duidelijk
en toch doen wij het niet, zelfs degenen niet die
beweren de Bijbel letterlijk te interpreteren.
In de tijd van de apostelen was ziekenzalving gewoon en later berichtten ook de kerkvaders over
gaven van genezingen. In het begin van de late
middeleeuwen veranderde het gebruik van de
zalving met olie. Het werd een zelfstandig sacrament, dat los kwam te staan van het gebed om
genezing en werd het laatste oliesel genoemd.
De reformatoren lieten weten dat men geen
priester nodig heeft om zalig te sterven, maar
geloof. Het laatste oliesel werd afgeschaft en
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daarna werd een lange tijd niets meer gedaan
met het Bijbelse voorschrift van Jakobus in de
protestants kringen.
Tegenwoordig is de ziekenzalving geen onbekend
verschijnsel meer in sommige protestantse kerken. In ons Dienstenboek staat zelfs een orde
voor de zegening en zalving van zieken. Volgens
het Dienstenboek: je brengt je leven bij Hem,
met alles wat je pijn doet.
Toch moet u weten dat ziekenzalving géén magisch ritueel is waarvan iedereen geneest. In de
brief van Jakobus staat: ‘het gelovig gebed zal de
zieke… behouden’. (Jac 5, 15/a HSV). Behouden
dus, niet genezen. Dat zou ook kunnen gelden op
uw eeuwig behoud? Hier mogen wij eens over
nadenken.
Ik verwacht niet dat in de nabije toekomst het
aantal ziekenzalvingen in de protestantse kringen spectaculair zal toenemen, toch is het goed
om te weten dat de ziekenzalving niet alleen bij
katholieken een bekend ritueel is, maar ook bij
ons. Ziekenzalving is een mogelijkheid in het handelen van de Kerk. Het is aan u om te beslissen
of u wel of niet gebruik wilt maken van deze opportuniteit.
Ds. Tihamér Buzogány

Allerlei
Pro-News

Music Maestro - Muziek als gebed
Ieder van ons heeft een persoonlijke relatie met muziek. Is het een kwestie van
gevoeligheid of opvoeding? Sommige mensen zijn lichamelijk niet in staat om
muziek en de gevoelens die muziek overbrengt, te voelen. Anderen daarentegen hebben er een enorme passie voor.
Hoe dan ook, muziek heeft altijd deel uitgemaakt van het dagelijks leven. Het vrolijkt feesten op,
biedt troost en fleurt het dagelijks leven op. Misschien is muziek iets dat groter is dan onszelf. Muziek
speelt aldus een belangrijke rol in onze christelijke cultuur. Muziek kan ons vervoeren en verenigen.
Zij is een bron van vreugde en een innerlijke verrijking. Kortom, een fascinerend onderwerp!
Jean-Guillaume DeMailly
Verantwoordelijke Communicatie VPKB
Pro-News ligt klaar op de leestafel voor u. Bedien u gerust.

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
2 juli: Anne-Marie Laruelle- Kop
2 juli : Philippe Adams
2 juli : Ciloe Van den Hende
5 juli : Nora Van De Walle
8 juli : Robbe Adams
8 juli : Jasper Adams
8 juli : Adinda De Jonge
10 juli: Martine De Jonge
11 juli: Leo Van De Walle
14 juli: Caroline Schrans- Baes
15 juli: Isa De Schuyteneer
18 juli: Nele Temmerman
22 juli: Hans Schaefer
23 juli: Evy Jacques
24 juli: Wilma Meijerinck
26 juli: Liliane De Hainaut- Blommaert
27 juli : Géza Aranyos
27 juli : Nina Du Toit
27 juli : Victor Van de Walle
27 juli: Ellie Puttemans
28 juli : Dirkje Parlevliet
30 juli : Aline De Hainaut

1 augustus : Jean- Marie Bytebier
2 augustus : Kaat Verbrugghe
5 augustus : Marianne Schaefer
7 augustus : Agnes Lorein- Van den Broeck
8 augustus: Tine Bruyneel
9 augustus: Anna Van der Vennet
9 augustus: Erica Van den Hende
10 augustus: Renée Simons- Hugaerts
11 augustus : Dylano Mortier
18 augustus : Paul Moors
18 augustus : Willem Bruyneel
20 augustus : Pierre Liagre
28 augustus : Peter De Jonge
28 augustus : Joris Van den Hende
29 augustus: Chloë Hanappe
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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...
05 juni		
12 juni		
19 juni		

: Aletta Rambaut n.a.v. haar knie-operatie
: Louise Hanappe t.g.v. een bijzondere verjaardag
: Sabine Liagre n.a.v. haar knie-operatie

Activiteitenkalender
Vrijdag		
01 juli		
19:00 Opening Sacrale Wervels met Johan Tahon
		01-31 juli		Tentoonstelling Zout van 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 Marijke Schaefer)
		
24 tot 27 augustus
Belgisch-Duits Convent 2022
Woensdag
14 september 19:00 Kerkenraadsvergadering (bij Rita Martens)
Zondaga
18 september		
Startzondag (ten huize van An en Francis Van De Walle)
Woensdag
12 oktober
09:30 Kerkenraadsvergadering
Woensdag
09 november 19:00 Kerkenraadsvergadering
Woensdag
14 december
09:30 Kerkenraadsvergadering
2023
		 mei 			
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Art of Faith Festival (voormalige abdij van Bornem)

Dienstenrooster

Zondag, 3 juli
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogány
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk / Diaconie
Arina Tsytlianok
Ingrid en Pascal Dhont

Heilig Avondmaal

Zondag, 10 juli
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst
Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes			
Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)			
Patrick Beuckels
Koffiedienst			Fam. Cottenier
Zondag, 17 juli
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst
Bea Baetens / Micheline Morel
Collectes			Kerkenwerk
Organist(e)			
Aletta Rambaut
Koffiedienst			
Bea Baetens / Micheline Morel
Zondag, 24 juli
Gemeenschappelijke dienst in Gent-Brabantdam
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Cindy Grace-Elvina
Collectes			
Kerkenwerk / Havenpastoraat Gent-Zeehaven
Organist(e)			
Arina Tsytlianok
Koffiedienst			Aletta Rambaut
Zondag, 31 juli
Gemeenschappelijke dienst in Gent-Rabot
Voorganger			
Francis Van De Walle
Kerkenraadsleden van dienst
Helen Blow / Bea Baetens
Collectes			Gevangenispastoraat
Organist(e)
Koffiedienst
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Dienstenrooster

Zondag, 7 augustus
Gemeenschappelijke dienst in Gent-Brabantdam
Voorganger			
Ds. Christian Bultinck
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Christine Liagre
Collectes			
Kerkenwerk / vzw KRAS-Gent
Organist(e)			
Aletta Rambaut
Koffiedienst			Rita Martens
Zondag, 14 augustus

Geen kerkdienst Gent-Brabantdam -> Geuzenfeest Horebeke

Zondag, 21 augustus
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			
Patrick Beuckels
Koffiedienst			Rita Martens
Zondag, 28 augustus
Voorganger			Helen Blow
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)			
Arina Tsytlianok
Koffiedienst			
Fam. Cottenier / Micheline Morel
Zondag, 4 september
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			
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Ds. Tihamér Buzogány
Francis Van De Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Bloemen
Arina Tsytlianok
Julie en William Vanderbauwhede

Bijbelleesrooster

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

Lucas 10:1-16		
Lucas 10:17-24		
Lucas 10:25-37		
Lucas 10:38-42		
Psalm 140		
1 Koningen 1:1-21
1 Koningen 1:22-40
1 Koningen 1:41-53
1 Koningen 2:1-12
1 Koningen 2:13-25
1 Koningen 2:26-35
1 Koningen 2:36-46
1 Koningen 3:1-15
1 Koningen 3:16-28
Psalm 15		
1 Koningen 4:1-20
1 Koningen 5:1-14
1 Koningen 5:15-32
1 Koningen 6:1-18
1 Koningen 6:19-38
Psalm 141		
Lucas 11:1-13		
Lucas 11:14-28		
Lucas 11:29-36		
Psalm 70		
Lucas 11:37-44		
Lucas 11:45-54		
Lucas 12:1-12		
Lucas 12:13-21		

Herauten
Het belangrijkste effect
Vragen naar de bekende weg?
De eerste zorg
Red mij van belagers
Zelf uitgeroepen koning
Uitgekozen koning
Rechtvaardig en krachtige koning
Oud zeer
Onschuldig verzoek?
Hier zal ik sterven
Fatale eed
Menselijke wijsheid
Goddelijke wijsheid
De volmaakte levensweg
12 stammen, 12 maanden
Overvloed
Handel in natura
Het huis van de HEER
7 jaar voor de tempel
Op U richt ik mijn ogen
Gebedsonderwijs
Met stomheid geslagen?
Meer dan Jona
Kom spoedig!
Wat verdient de schoonheidsprijs?
Hypocrisie
Wat de Geest je ingeeft
Waar is jouw schat?
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Bijbelleesrooster
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Augustus
ma 1 aug
Lucas 12:22-34		
di 2 aug		
Lucas 12:35-48		
wo 3 aug
Lucas 12:49-59		
do 4 aug
1 Koningen 7:1-12
vr 5 aug		
1 Koningen 7:13-26
za 6 aug		
1 Koningen 7:27-39
zo 7 aug		
1 Koningen 7:40-51
ma 8 aug
1 Koningen 8:1-11
di 9 aug		
1 Koningen 8:12-21
wo 10 aug
1 Koningen 8:22-32
do 11 aug
1 Koningen 8:33-43
vr 12 aug
1 Koningen 8:44-53
za 13 aug
1 Koningen 8:54-66
zo 14 aug
1 Koningen 9:1-9
ma 15 aug
1 Koningen 9:10-28
di 16 aug
1 Koningen 10:1-9
wo 17 aug
1 Koningen 10:10-20
do 18 aug
1 Koningen 10:21-29
vr 19 aug
Lucas 13:1-9		
za 20 aug
Lucas 13:10-21		
zo 21 aug
Lucas 13:22-30		
ma 22 aug
Lucas 13:31-35		
di 23 aug
Psalm 112		
wo 24 aug
1 Koningen 11:1-13
do 25 aug
1 Koningen 11:14-25
vr 26 aug
1 Koningen 11:26-43
za 27 aug
1 Koningen 12:1-19
zo 28 aug
1 Koningen 12:20-32
ma 29 aug
1 Koningen 12:33–13:10
di 30 aug
1 Koningen 13:11-22
wo 31 aug
1 Koningen 13:23-34

Zorgen en zorg
Onverwachts, maar niet onverwacht
Vrede op aarde?
13 jaar voor het paleis
Ontzagwekkend vakmanschap
Alles met zorg bekleed
Voltooiing
Inwijding
Gods woorden uitgekomen
Salomo's gebed
Verhoor zelfs de vreemdeling
Bidden richting Jeruzalem
Omvangrijk vredeoffer
Niets zal God ontgaan
Een gegeven paard...
Indrukwekkend bezoek
Uitwisseling van rijkdom
Het is goud dat daar blinkt
Eerst de balk in je eigen oog
Klein begin
Wie gered worden
Drie dagen
De mens met ontzag voor God
Salomo's harem
Tegenstanders
Verscheuring in gang gezet
Jeugdige overmoed
Snel in de fout
Een naamloze man van God
Misleid door een collega
Ach mijn broeder...

September
do 1 sep
1 Koningen 14:1-20
vr 2 sep		
Lucas 14:1-11		
za 3 sep		
Lucas 14:12-24		
zo 4 sep		
Lucas 14:25-35		

Niets is verborgen voor God
Uitnodigen
Sorry-cultuur
Kun jij Jezus volgen?

