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Op weg...
De Camino naar Santiago de Compostela. 
Stappen, denken, danken, bidden, zien, horen, ruiken... 
genieten! 
(Vakantiefoto, ingezonden door Ann Willems)
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Uit de kerkenraad

Inhoud

De vergadering, gepland voor 24 augustus, moest 
door omstandigheden verdaagd worden naar 7 
september. Vandaar dat ik u eigenlijk niet veel kan 
melden. 

In tegenstelling tot andere jaren is dit september-
nummer tamelijk lijvig geworden, mede dank zij 
jullie antwoorden op de oproep om een vakantie-
foto in te zenden. Fijn dat jullie zo talrijk reageer-
den.

Verder krijgt u in dit nummer een uitgebreid ver-
slag over het zomerproject Sacrale Wervels.

Marijke Schaefer las deze zomer dan weer een 
boek van Friederike Lueken, dat erg de moeite 
waard lijkt (zie boekbespreking). Ik heb alleszins 
al een exemplaartje voor mij aan de kant laten 
leggen. 

In het volgende nummer krijgt u een verslag over 
de renovatie van de benedenzaal van het PCC, 
waar - als het slecht weer is - de uitgestelde start-
zondag (= 9 oktober) zal plaatsvinden. Inderdaad, 
de startzondag hebben we voor alle zekerheid 
uitgesteld (zie artikeltje van Rita Martens).

Laat ons dit nieuwe liturgische jaar opnieuw sa-
men op weg gaan door samen te danken, te bid-
den, te zingen en elkaar te steunen.
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Terugblik

1 juli|Opening tentoonstelling Johan Tahon
   Crystal Salt Set

Sacrale Wervels

Sinds 2007 wordt het zomerproject in onze kerk georganiseerd onder de naam Sacrale Wervels. Onze 
voorgaande predikant dr. Johan Temmerman en muzikant Rudy De Sutter zetten dit op poten en ga-
ven er deze naam aan. Een krachtige naam. Afgelopen zomer konden we opnieuw een zomerproject 
organiseren en dat betekent een thema of een kunstenaar zoeken, veel organiseren om tijdens de 
Gentse Feesten een interessant programma op te stellen én bovenal een projectsubsidie aanvragen 
bij de Stad Gent. De kunstenaar was snel gevonden en het lijvige subsidiedossier vòòr einde maart 
ingediend. Een dikke week vòòr de officiële opening op 1 juli werden we via de ambtenaar mevrouw 
Margie Van de Slycke ingelicht dat ons project aanvaard werd en dat we een mooie subsidie van 
€2000 zouden mogen verwachten. Een bedrag dat vanuit de overheid wordt toegekend en dat dit 
project al sinds het begin financieel ondersteunt. Maar dankzij uw financiële bijdragen aan de Pink-
sterbrief kon dit project echt vorm krijgen, konden we onder meer publiciteit maken via een banner 
aan de gevel van de kerk en flyers en de kunstwerken verzekeren. Uw steun was echt substantieel! 
Eenieder wil ik daar dan ook van harte voor bedanken!

De laatste week van juni vond de verhuis van de kunstwerken plaats en kon de uiteindelijke instal-
latie in de ruimte gebeuren. Kunstenaar Johan Tahon liet zijn oog vallen op verschillende zones in 
de kerkruimte en het resultaat kon u zien (of anders op de fotoreportage). Het betrof beelden in 
keramiek en plaaster, etsen (enkele speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt) en een houtskool-

tekening. De link met het thema zout was in één werkje overduidelijk 
aanwezig, doch had de kunstenaar het zout eerder op symbolische 
wijze in deze tentoonstelling geïntegreerd.

Tijdens de opening sprak Johan Temmerman over de geschiedenis en 
het ontstaan van het project Sacrale Wervels. Een jammere dubbele 
boeking in de agenda van Johan Tahon noopte tot een andere oplos-
sing. Dankzij de digitale skills van onze predikant Tihamér Buzogány 
werd een kort gesprek met de kunstenaar in de kerk opgenomen en 
kon dit aan de aanwezigen op de openingsavond getoond worden. 
Het geheel werd muzikaal omkaderd door fluitist Patrick Beuckels.

Tijdens de Gentse Feestenweek werd een filmpje gemonteerd door 
onze predikant en met als thema Zout. Mieke Felix verzorgde een bij-
drage over Lot en de zoutpilaar, terwijl Francis Van De Walle info ver-
zamelde over het zout in het Heilig Land én een weetje over olifanten 
en zoutgrotten. Dit alles werd muzikaal aan elkaar geregen door flui-
tist Patrick Beuckels. Mocht u het filmpje nog niet hebben gezien dan 
kunnen we het zeker nog eens laten zien in de komende tijd.
Op het einde van de tentoonstelling mogen we nu terugkijken op 625 
bezoekers, een erg mooi aantal, waar we erg dankbaar voor zijn!

Aletta Rambaut
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16 juli|Sacrale Dans
De Sacrale Wervels van dit jaar is alweer een groot succes 
geweest. Niet alleen de fantastische tentoonstelling van de 
Vlaamse kunstenaar Johan Tahon maar ook de activiteiten die 
tijdens de Gentse Feesten in onze kerk plaats vonden. 
De rij aan activiteiten werd in danspassen geopend op zaterdag 
16 juli door een workshop sacrale dans onder de professionele 
begeleiding van Cecile De Cock. 
Het was een fantastische meditatie in beweging waar veel meer 
mensen deelnamen dan ondergetekende ooit durfde dromen. 
Omdat ik niet veel over deze vorm van dans wist, liet ik mij in-
formeren bij Cecile de Cock zelf, die vertelde dat in de sacrale 

dans de verbondenheid met jezelf, met de medemens en met het hogere centraal staat. Haar woor-
den werden bevestigd tijdens de workshop en het was leuk om te zien hoe een kring dans voor de 
één diepe rust en ontspanning brengt en voor de ander vreugde en leven. 
Het was een gezellige namiddag die naar meer smaakt.

Ds. Tihamér Buzogány

17 juli|Dead Man Walking 
Tekst: Marc De Corte 
Spel: Marius Oostens 

Bij het horen van de titel, Dead Man Walking,  waan je je in Ame-
rika, waar een terdoodveroordeelde op zijn laatste wandeling – 
van cel naar executie – begeleid wordt door die uitroep. Akeliger 
kan het niet, denkt een mens dan. Tot je dit verhaal hoort, over 
een man die opgesloten zit in een cel, ergens in Soedan, tijdens 
de burgeroorlog. Hij diende in het leger en is ontvoerd door de 
rebellen die hem graag zouden willen ruilen voor enkelen van 
hun eigen gevangenen. Maar dat gebeurt nooit. Op een bepaald 
moment vernemen we zelfs dat de overheid voor de standvastige militair een overlijdensakte heeft 
opgesteld, met de vermelding gesneuveld voor het vaderland. 

Tijdens de voorstelling zien we een dubbel beeld. De man schreeuwt in levenden lijve zijn wanhoop 
uit - en tegelijkertijd is hij dood, opgesloten in het scherm van een computer. De laptop van zijn bewa-
ker is de enige mogelijkheid om contact te maken met de buitenwereld. Misschien kan hij zichzelf nog 
wijsmaken dat hij toch nog leeft? Hij ademt toch nog? Maar dan neemt zijn bewaker hem mee naar 
de markt. En daar ziet de gevangene zijn vrouw en zijn kinderen, in het gezelschap van een andere 
man. Op dat moment beseft hij dat hij echt dood is - zijn weduwe heeft zelfs al een nieuwe partner. 
Hij ademt nog, maar dat betekent niets. 
Een indrukwekkende prestatie van de jonge acteur Marius Oostens - en een beklijvende tekst van 
leraar Marc De Corte. Een voorstelling die aan de ribben blijft plakken. 

Mieke Felix
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19 juli|Optreden Patrick Beuckels
       Dat zout op mijn manier

De warmste dag van het jaar, bij een temperatuur van 39°C, vonden 
er toch nog een aantal muziekliefhebbers de weg naar onze kerk. Daar-
bij ook enkele mannen van een aanzienlijke leeftijd. Een drankje was 
een welgekomen verfrissing en onze dominee bood dan ook iedere 
gast bij het betreden van het kerkgebouw een glaasje water aan. Onze, 
want zo mogen we Patrick al noemen, had verschillende fluiten mee-
gebracht, waaronder de traverso, de romantische kleppenfluit en de 
moderne dwarsfluit. Die werden geëtaleerd/klaargelegd op de vleu-
gelpiano. Hij vertrouwde ons toe dat het optreden toch met wat stress 
gepaard zou gaan, want gezien de hoge temperaturen zou hij extra 
moeten oppassen om het blaasinstrument niet uit zijn handen te mo-
gen laten glijden. Gelukkig gebeurde dat dan ook niet, hij is ook wel 
wat gewend natuurlijk. 

Patrick gaf in het daaropvolgende driekwartier zijn eigen muzikale vi-
sie op de sculpturen van Johan Tahon. Hij ging als het ware een ge-
sprek aan met de figuren waartussen hij stond. Zeker met Waterfall 
was de connectie gelegd. De kwetsbare en vrouwenfiguur stond er 
prachtig opgesteld, groot op een sokkel en de bezoekers aankijkend en 
werd in het muzikale spel betrokken. Patrick bracht klanken tot leven 
van Johan Sebastian Bach, Karl Joachim Andersen, Kazou Fukushima 

en eigen composities. En daarnaast nog improvisaties! Dank Patrick voor zoveel mooie en warme/
hete klanken!

Aletta Rambaut

21 juli|Een workshop met de allerkleinsten...
        Zoutdeegfiguurtjes maken

Op 21 juli tegen 15:00 druppelden de kinderen binnen om samen zoutdeegfiguurtjes te maken, dit in 
het kader van de tentoonstelling met als thema Zout.

Rita Martens verdeelde de ingrediënten in de juiste hoeveelheden (een kopje bloem, een kopje zout 
en wat water) en de workshop kon beginnen.
Kinderen die later binnenkwamen met ouders en grootouders die de tentoonstelling bezochten, kon-
den uiteraard invallen om te beginnen kneden. Ohhh, wat hadden we vuile handen, maar het was 
leuk.
In totaal waren zo’n 10 kinderen van 2 tot 10 jaar aan het werk.
Eens het deeg de juiste consistentie had, rolden de kinderen het met minideegrollen uit. Daarna 
kozen ze vormpjes van sterren, bloemen, engelen en cirkels maar zeker de vormpjes van Bumba en 
Bumbalou waren gegeerd.
Martine De Jonge stond al klaar om de figuurtjes in shiften te bakken in het oventje dat Francis Van 
De Walle van op zolder gehaald had. De ene bak was al wat donkerder dan de andere, maar dat deer-
de niet. De kindjes waren blij en fier hun kunstwerkjes afgekoeld in handen te krijgen en naar huis 



7 | 

Terugblik

mee te nemen om eventueel nog te schilderen. Kijk maar naar de foto’s die Wilma Meijerink nam.
De tafels waren achteraf wel een knoeiboel en Liesbeth Blaton zaliger zou streng gekeken hebben, 
maar iedereen stak een handje toe om alles netjes achter te laten.
Het was zo leuk, dat iedereen het erover eens was dat er voortaan elk jaar een kinderworkshop zou 
moeten georganiseerd worden tijdens Sacrale Wervels.

Bea Baetens

21 juli|Mieke Felix vertelt een oorlogsverhaal
Het klonk intriestig, het klonk ook moedig, heldhaf-
tig. Gewapend met een loopmicrofoon wandelde 
Mieke van het ene spiekbriefje naar het andere, 
een stijlfiguur in een improvisatie, kleine adem-
pauzes in haar meeslepend verhaal, in haar Ka-
haani. Ze keek ons onderzoekend aan en begon: in 
de nacht van 19 op 20 april 1943 ontsnapten twee 
jongens uit een deportatietrein richting Auschwitz, 
het zogenaamde 20ste konvooi. 
Het gaat om Brussels advocaat Simon Gronowski, 
toen 11 jaar oud en Oostends geneesheer Jacques 
Grauwels (vader van Marc, mijn collega fluit des-
tijds aan het Conservatoire Royal de Bruxelles) (wat 

is de wereld klein!). De twee werden, samen met vele anderen, geholpen door drie jonge kerels, You-
ra Livchitz, Jean Franklemon en Robert Maistriau. Toen die er niet in geslaagd waren de verzetsleiding 
te overtuigen van de noodzaak om trein 801 op zijn tocht naar de dood tegen te houden, hadden ze 
dat dan maar op eigen houtje gedaan, met wapens die eerder leken op theaterattributen dan op echt 
oorlogsmateriaal. Ze waren er dan nog in geslaagd ook. Hoe dwaas kun je zijn, hoe groots kun je zijn? 

Mieke nam ons mee op richels van durf, zelfoverschatting, levensopoffering. Ze nam ons mee, rustig, 
raak, wandelend van spiekbriefje naar spiekbriefje, voor ons meer dan louter stijlfiguurtjes, voor ons 
adempauzes, pauzes om te bekomen, pauzes om… ja… onze tranen weg te vegen. Bedankt Mieke.

Patrick Beuckels
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24 juli|Intiem concert 
     Patrick Beuckels, zang en voordracht
               Arina Tsytlianok, vleugelpiano en eigen tekeningen
       Un peu de sel (een snuifje zout)

Zaterdagnamiddag 24 juli 2022 verrasten Patrick 
Beuckels en Arina Tsytlianok het publiek met een 
heel originele invulling van Franse liederen op tek-
sten van Jacques Prévert en zijn goede vriend en 
Frans-Hongaarse componist Joseph Kosma.
Want het was bijlange niet alles Frans wat de klok 
sloeg. Patrick Beuckels had amper daags tevoren, 
tijdens de repetitie en alsof het niets was, prach-
tige vertalingen in het Nederlands van de teksten 
van Jacques Prévert uit zijn mouw geschud! Hij 
moet gedacht hebben: dan zullen de toehoorders 
die niet zo thuis zijn in het Frans, toch beter de 
betekenis en de boodschap van die prachtige tek-
sten kunnen volgen en meebeleven. En voor Pa-
trick zelf was dit wellicht een manier om zich nog 
meer in te leven in de ziel van die liedjesteksten.
Zo begon Patrick telkens voordat hij zo’n Frans 

chanson bracht, met het voordragen van zijn vertaalde tekst. 

En Arina moest hiervoor zeker niet onderdoen. Behalve het begeleiden aan de vleugelpiano van 
de liedjes die Patrick zong, bracht zij zelf geregeld als intermezzo eigen composities aan de piano, 

geïnspireerd op tekeningen die zij zelf had gemaakt en die u 
hieronder ziet afgebeeld.
Kortom dit was een uiterst origineel en creatief intiem concert 
dat veel bijval vond en dat meteen aan meer deed dromen.

Francis Van De Walle
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31 juli|De kwetsbare mens 
       met Antoinette Panhuis (woord) & Rudy De Sutter (piano)
Ze kijkt toe. Een beeld. Waterfall. Zo heeft haar maker, Johan Tahon, haar genoemd. Inderdaad, de drup-
pels lopen over haar lijf - ze is water. Maar ik noem haar De vrouw van Lot. Ze kijkt toe. Versteend. Kapot. 
Ook zij is een vluchteling. Het eerste gedicht, van Anna Achmatova, is aan haar gewijd. Wie zal ooit om 
mij tranen vergieten? vraagt ze zich daar af. Ik, zegt de dichteres. Ik, zegt Antoinette. Ik, zegt pianist Rudy. 
Maar zij, de vrouw van Lot, weent om anderen, om kwetsbare mensen. Zoals de lantaarnopsteker die zelf 
het licht niet ziet dat hij doet ontvlammen - zoals de bultenaar die door iedereen wordt uitgelachen. Na 
telkens weer een muzikaal intermezzo eindigt het verhaal zoals het begonnen is, met een vluchteling. Het 
laatste luikje is gewijd aan kinderen: het meisje dat piano speelt, het jongetje dat ’s morgens de dingen 
groet, oma en kleindochter die samen een sprookje beleven. Om te eindigen bij die kleine naamloze jon-
gen uit Afghanistan die hier in Gent zijn broer is kwijtgeraakt, verdronken in de Blaarmeersen (een tekst 
van Antoinette zelf). Ze kijkt toe, de vrouw die Waterval wordt genoemd. Versteend in tranen. 
Ik, in het publiek, kan enkel maar stamelen: dankjewel Antoinette, dankjewel Rudy. 

Mieke Felix

(Nieuwsbericht, zaterdag 26 augustus 2016: ‘Afghaanse jongen van 12 verdronken in de Blaarmeersen in 
Gent.  9 -arig broertje meldt de redders dat hij zijn broer niet meer vond’) 

Aan het broertje     
Antoinette Panhuis

Jullie liepen door het zand aan die grote Gentse vijver
Het zand dat zo warm door je tenen loopt
Zoals het zand van Afghanistan 
Toen  je speelde met je vlieger.

Jullie liepen door bergen en woestijnen
Naar een ander land 
Voeren over “de Blanke Zee in het Midden van de Wereld” 
Angstig, dapper, tranen met zeewater vermengd.

Jullie liepen in een rij voor Fedasil
In een grote hoge stad 
In een zaal met vreemde mensen
Naar een bed, een  deken, een bord soep.

Je grote broer die jouw hand vasthield
Je grote broer die zei dapper te zijn
Je grote broer die overwinnend zwaaide vanaf die glijbaan
In die blanke kleine vijver van je nieuwe wereld.

Ween kleine jongen, ween je nu groot 
Met een blaar in je hart 
Met een deken over je hoofd
Met mensen die zeggen dapper te zijn. 
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13 en 14 augustus|18de Geuzenfeest
                                             Geef vrede een kans

Al voor de 18de keer mocht het Geuzenfeest in Horebeke gasten ontvangen van heinde 
en verre, zowel uit de protestantse gemeenschap als daarbuiten. Ook dit jaar waren 
de vaste ingrediënten: gezellige babbels, lekker eten, sfeervolle muzikale optredens, 
een oecumenische viering, kinderanimatie en een interview rond een actueel thema. 
Plaats van afspraak was de pastorietuin op Korsele.
De oecumenische viering was een goede gelegenheid om de banden aan te halen met 
de Oscar Romero parochie uit Ename. Pastoor Patrick Derde ging samen met dominee 
Simon van der Linden voor in de dienst.
De actualiteit rond Oekraïne had de organisatoren doen kiezen voor het thema Geef 
vrede een kans. Het thema werd uitgediept tijdens een gesprek tussen Piet Piryns en 
Bleri Lleshi. Volgens deze in Albanië geboren politiek filosoof is de groeiende ongelijk-
heid in de wereld een bron van conflicten. Toch zijn er ook bemoedigende tendenzen, 

zoals het nastreven van welzijn in de plaats van welvaart in een aantal landen. Dat is al het geval in 
Nieuw-Zeeland en een aantal Scandinavische landen. Bleri Lleshi ziet hij vele tekenen van verande-
ring ten goede in onze samenleving. De keuze is aan elk van ons: ofwel blijven we onverschillig aan de 
zijlijn staan ofwel zijn we deel van die verandering.
Opvallend tijdens het tweedaagse feest was de aanwezigheid van Oekraïense vluchtelingen die hun 
steentje bijdroegen aan het welslagen van het feest. Een koor uit Kameroen zorgde tijdens de oecu-
menische viering voor bevlogen samenzang.
De inzet van vele vrijwilligers uit alle windstreken zorgde voor een inspirerend weekend dat bij velen 
een warm en dankbaar gevoel achtergelaten heeft. We kijken al uit naar de volgende editie.

Namens de Geuzenfeest werkgroep
Johan Gezels

28 augustus|Artistiek Waarschoot
Het was een fijne avond in Waarschoot dorp waar een delegatie van onze kerk de binnententoonstel-
ling van Lievegemse kunstenaars kon bewonderen. 
Ook onze trouwe kerkganger Lidy de Brouwer heeft verschillende van haar werken in de winterkapel 
van de kerk tentoongesteld. Een mix van Lidy’s poëzie en muziek zette een punt achter deze gezellige 
avond. 

Ds. Tihamér Buzogány
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Net zoals vorig jaar deden we een oproep om een vakantiefoto in te zenden voor de Kerkbrief van 
september met één regeltje uitleg.
Het gaat niet om de best geslaagde foto, maar om een foto die spontaan een glimlach op je gezicht 
tovert omdat hij een mooie herinnering oproept of die je even terug verplaatst naar een fijn moment 
of een moment dat je diep raakt. Hartelijk dank voor jullie bijdragen.

Bea Baetens

Vakantiefoto's              

Toevallig treffen met zoon Robbe Adams in 
Barcelona
(Ingezonden door Aletta Rambaut)

Diamanten huwelijk van 
Arnold en Sara De Jonge-Blommaert
(Ingezonden door Arnold De Jonge)

Wenduine
(Ingezonden door Jo Cottenier)
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Gent: 77 lampionnen, herdenking 1ste atoombom Hiroshima exact 77 jaar geleden
(Ingezonden door Francis Van De Walle)

Een korte vakantie in de Ardennen met een deel van onze bende (Ingezonden door Friederike Lueken)
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Oostduinkerk (Ingezonden door Louise Hanappe)

Met de rugzak op de 
rug door de Ardennen. 
Voor alle duidelijkheid 
toen mochten we wel 
nog vuur maken. 
Het was in begin juli op 
een  bivakzone.
(Ingezonden door 
Jasper Adams)
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85ste, 86ste en 87ste verjaardag van Anna Van der Vennet (Ingezonden door Véronique Deconinck)

Athene (Ingezonden door Rita Martens) Sankt-Märgen (Ingezonden door Martine De Jonge)
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Zonnewijzer in Le Lauzet (Hautes Alpes) met 
de tekst: Voici l'heure d'être heureux
(Ingezonden door Marijke Schaefer)

Nationaal park Plitvicemeren Kroatië
(Ingezonden door Tihamér Buzogány)
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1 september tot 4 oktober |Scheppingsperiode

Het is te heet, te nat, te droog… de records blij-
ven sneuvelen. 
Er is onzekerheid over wat de toekomst brengt. 
De oorlog in Oekraïne zet niet alleen mensen on-
der druk, maar ook het beleid richting een duur-
zame en klimaatveilige toekomst. Helaas er is 
geen pauzeknop om de crisissen, die ons bedrei-
gen een tijdje op wacht te zetten. In ons land is 
het leed van de watersnood in Wallonië  nog lang 
niet verteerd. Ons voorjaar was te droog, waar-
door de grondwatertafel schrikbarend daalde. 
Het nieuwste IPCC-rapport over hoe we verder 
de ontwrichting van het klimaat kunnen stoppen 
kreeg door de oorlog niet de aandacht die het 
verdiende. Dr. Jean Paul van Ypersele, oud-vi-
ce-voorzitter van het Klimaatpanel IPCC van de 
VN, vertelde erover in de Buitengewone Synode  
over het Klimaat, die de VPKB op 19 maart hield. 
Zijn conclusie was alarmerend! De klok tikt onge-
nadig: om nog een kans te maken op een leefba-
re wereld, moeten we volgens wetenschappers 
wereldwijd de uitstoot halveren tegen 2030 en 
naar nul brengen tegen 2050. Intussen gaat ook 
de uitstervingsgolf van planten- en diersoorten 
onverminderd verder en blijven bossen verdwij-
nen met een jaarlijks tempo van ruim drie keer 
de oppervlakte van België.

De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten 
moeten dragen
De Synodevoorzitter zei op de Klimaatsynode 
daarover het volgende in zijn preek (*): Het is 
duidelijk dat de meest kwetsbare bevolkingsgroe-
pen het zwaarste getroffen worden. Dit terwijl zij 
verantwoordelijk zijn voor een zeer beperkte uit-
stoot van schadelijke broeikasgassen. Zij wonen 
vaak in gebieden die gevoelig zijn voor overstro-
mingen of juist voor grote droogte en lijden zij 
het meest onder de voedseltekorten (…). Daarom 
is het bestrijden van de opwarming van de aar-
de een zaak van klimaatgerechtigheid en van het 
respecteren van mensenrechten. De rechten op 
voedsel, onderkomen, gezondheid van kwetsba-
re groepen die nu leven en beschermd moeten 
worden. Maar ook de rechten van toekomstige 
generaties moeten verdedigd worden. Zij hebben 
er immers recht op een aarde van ons te erven 
waarop het goed toeven is. 
Dr. van Ypersele eindigde zijn indrukwekkende 
lezing op Klimaatsynode van de VPKB  met een 
boodschap van hoop. Beleidsmakers, politici, or-
ganisaties, individuen, iedereen van goede wil, 
kan de noodzakelijke transitie helpen realiseren. 

Klimaat ook een zaak van geloof? 
In de voorbereiding naar Klimaatsynode was 
dat de belangrijkste vraag. Ik citeer de Synode-
voorzitter: Waarom zijn wij hier vandaag? Wat 
kunnen wij eraan doen? Wat is het verschil tus-
sen een Kerk en andere organisaties als het gaat 
over het klimaatvraagstuk? Wel, bij ons gaat het 
over geloof, over theologie. Wij zijn geen bio-in-
genieursbureau - even hard nodig trouwens - of 
wat dan ook. We zijn een Kerk. En dan gaat het 
over schepping en klimaatgerechtigheid, aldus 
ds. Steven Fuite in zijn preek. Daarin zijn de zorg 
voor de aarde en de zorg voor de ander, met 
name de kwetsbare ander, richtinggevend.  
Wanneer we als Kerk bijeenkomen, gaat het niet 

VPKB-Scheppingszondag: 4 september
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over een of ander losstaand fenomeen, waarmee 
we moeten dealen. We hebben het over een ge-
heel, de schepping, over een geschenk als gave 
van God. We hebben het niet over één groot  
maar losstaand probleem. Het gaat niet om kli-
maatopwarming, punt. We hebben het over de 
schepping in haar samenhang, ook in haar aan-
getaste heelheid en diepe kwetsuren. De schep-
ping zucht. Gisteren en vandaag en morgen nog 
dieper. Heel anders misschien dan Paulus in Ro-
meinen 8 omschrijft, maar de schepping zucht. 
De Synodevoorzitter vroeg zich af: Wordt de 
schepping niet gekruisigd en in haar de Schenker, 
de Schepper…. van hemel en aarde? Mag de Kerk 
dat zeggen, dat de schepping gekruisigd wordt en 
daarin haar Schepper? Mag de Kerk dat zeggen 
of moét de Kerk dat juist zeggen? Ik vraag maar. 
Denk maar mee, voél maar mee…(…) In elk geval 
hebben wij, christenen, onze eigen extra-motiva-
tie om ons te bemoeien met de klimaatvraag, om 
juist daarin God zélf lief te hebben, te koesteren 
zelfs. God liefhebben en de naaste” (…) “De we-
reld als schepping, die - voor wie het wil horen 
- zucht aan alle kanten - krijgt in onze tijd- mede 
door de klimaatproblematiek - opnieuw zijn be-
tekenis als toekomstvisioen, niet als status quo, 
maar als een te realiseren project.”

Toekomst gezocht: veerkrachtig, duurzaam en 
solidair 
De druk bezochte Synodedag was zeker geen 
eindpunt. Vooral bedoeld als aanzet naar meer 
binnenkerkelijke bewustwording. Er zullen meer 
concrete stappen gezet worden en verantwoor-
delijkheden genomen. Om ook zo, als Kerk, als 
christenen openlijk te getuigen als het gaat om 
de toekomst van de ons door God geschonken 
leefruimte, de aarde en die daarop wonen. Op 
zondag 4 september is de VPKB-Scheppingszon-
dag in de scheppingsperiode, die duurt tot 4 
oktober. Maar iedereen begrijpt natuurlijk, dat 
bezig zijn met duurzaamheid, biodiversiteit, zorg 
voor de aarde en de armen in de Kerk en daar-
buiten het hele jaar onze aandacht vraagt.                                    
                                                                                                       

VPKB/Werkgroep Kerk in de Samenleving

(*) De citaten komen uit de preek van Synode-
voorzitter ds. S.H. Fuite, gehouden op de Buiten-
gewone Synode over het klimaat op 19 maart 
2022. De preek is opgenomen in de Brochure 
Kies voor het leven, gespreksmateriaal voor de 
VPKB-gemeenten, uitgave Werkgroep Kerk in de 
Samenleving (KidS). 

----------------------------------------------------------------
Contact: 
robvandrimmelen4@ gmail.com
Website: 
protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving
----------------------------------------------------------------

Vormingswerk - Veranderingen

Zoals u wellicht vernomen hebt, heb ik het 
beroep aanvaard dat door de gemeente 
Gent-Rabot is uitgebracht. Deze opdracht 
gaat in per 1 november 2022. Dit betekent 
dat er nog een aantal maanden zijn om het 
vormingswerk  af te ronden en op zoek te 
gaan naar een nieuwe vormingsverantwoor-
delijke. De vijf jaar als vormingsverantwoor-
delijke waren voor mij een geschenk. Ik voel 
me gezegend en dankbaar voor het vertrou-
wen dat ik van u allen mocht ontvangen. 

Als commissie voor het vormingswerk 
hebben we in augustus over de toekomst 
nagedacht, want ook ds. Jannica De Prenter 
heeft aangegeven haar mandaat voor de 
commissie niet te verlengen. Ook voor haar 
wordt dus een vervanger gezocht. 

Moge God u en mij zo toerusten met al het 
goede, zodat wij zijn wil doen. En wat kan 
dat anders zijn dan het najagen van vrede en 
gerechtigheid.

Ds. Eefje van der Linden
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4 september|Bevestiging ds. Peter Smits

De kerkenraad en bestuursraad van de Protestantse Kerk Kortrijk zijn 
blij u te kunnen uitnodigen voor het bijwonen van de bevestigings-
dienst, waarin ds. Peter Smits als predikant aan onze gemeente ver-
bonden zal worden.

De bevestiging wordt geleid door consulent ds. Gert-Jan Kroon uit Me-
nen, waarna onze nieuwe predikant zijn intrede zal doen. Deze fees-
telijke eredienst wordt gehouden op zondag 4 september 2022 om 
15.00 uur in de Protestantse kerk, Bloemistenstraat 2a, 8500 Kortrijk.

Na afloop bent u van harte welkom op de receptie die zal plaatsvinden in het kerkgebouw. Daar krijgt 
u de gelegenheid om ds. Peter Smits en zijn echtgenote geluk te wensen.
Om praktische redenen wordt u vriendelijk verzocht uw aanwezigheid op deze eredienst te melden bij 
de scriba op zijn e-mailadres, benoit_baelde@msn.com, voor 28 augustus 2022.

9, 10 en 11 september|Kunst doorDrongen

Bij deze bent u van harte uitgenodigd 
tot de tentoonstelling in Drongen, 
waartoe ook Caroline François, de echt-
genote van dr. Johan Temmerman, haar 
steentje bijdraagt.

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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10 september|Creatie van instrumentale werken en 
                    koorwerken

Aan dit concert, waartoe u van harte uitgenodigd bent, werkt Dimos de Beun, de zoon van ds. Cor de 
Beun mee.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 25 september 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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2 oktober|KRAS FEEST in het PARK!
Wij hebben het al luid en breed verkondigd: KRAS bestaat dit jaar 25 jaar en we 
vieren dit samen op zondag 2 oktober met een KRAS FEEST in het PARK!
Jammer genoeg zijn we er met zijn allen nog niet in geslaagd om armoede uit Gent 
weg te krijgen… Maar, er werd flink aan de weg getimmerd en door de jaren heen 
stonden duizenden vrijwilligers en medewerkers zij aan zij met tienduizenden 
mensen in armoede om hun leven toch een stuk kwalitatiever en menswaardiger 
te maken! Die 25 jaar ongelooflijke inzet willen wij samen vieren met iedereen 
die mee KRAS maakt: in de eerste plaats onze 560 vrijwilligers, maar zeker ook de 
bezoekers van de KRASdiensten.
 
Het KRASfeest: wie, wat, waar, wanneer?
.  Wanneer: zondag 2 oktober van 12 tot 18u
.  Waar: Pierkespark (naast de Kringloopwinkel van Open Plaats in de Brugse Poort) 
.  Voor wie: iedereen is welkom!
.  Prijs: gratis voor alle vrijwilligers en bezoekers (klanten) van KRAS-diensten

Programma
.  Doorlopend Foodtrucks met warm eten, zoete lekkernijen en drank
.  Muzikale ambiance met onder andere De Propere Fanfare en Wiewieneke
.  Volksspelen voor klein en groot
.  Dankwoord van het stadsbestuur
 
Gratis toegang met eten en drinken voor alle vrijwilligers en bezoekers van KRAS-diensten: zowel 
vrijwilligers als bezoekers (klanten, of hoe jullie de doelgroep ook noemen) kunnen gratis een aantal 
porties eten en drank krijgen.

Inschrijven
krasgent@gmail.com – tel. 0493/84.04.86

9 oktober|Startzondag
Nieuwe datum! Nieuwe datum!
Waarom? De startzondag kent altijd een plan B (= uitwijken bij slecht 
weer naar het PCC). In september wordt het PCC volledig in orde ge-
bracht, gerenoveerd en dus kunnen wij geen gebruik maken van die 
ruimte.
De dag ervoor zaterdag 8 oktober worden de tenten opgebouwd. Zin 
om mee te helpen, geef me dan een seintje. Wij danken nu al het gast-
gezin An en Francis. Hun adres: Keistraat 173, 9840 De Pinte.

Wil je reeds inschrijven, dat kan voor 10 euro. Een dessertje mag je ook meebrengen. Het thema van 
de Startzondag is Aan tafel (zie ook Meditatie).
Wij hopen dat je komt en zo kan genieten van de lekkere maaltijd en van het samenzijn.

Rita Martens
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Lieve kinderen,

Na de leuke middag tijdens de Gentse feesten, waarbij er vele zoutdeeg-
koekjes gebakken werden, nam de kinderkerk een beetje vakantie. 
Bedankt aan Rita en Bea!

Nu willen we jullie graag opnieuw ontmoeten en daarom hoop ik dat jullie 
erbij zullen zijn op 25 september! Eerder mag natuurlijk ook!!

         
Groetjes van Wilma en Martine
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Poëzie in dialoog met de Bijbel
Die personen, die elkaar niet kennen, houden de 

wereld in stand.   
(J.L. Borges)

In het boek Genesis lezen we hoe Abraham sjachert met God over het lot van Sodom (18:16-33). God lijkt 
immers niet zo vastbesloten om de stad te verwoesten. Hij legt de zaak voor aan Abraham. En die grijpt 
zijn kans. Hij heeft het er moeilijk mee dat er op die manier ook onschuldigen zouden omkomen. En raar 
maar waar: God luistert! Sterker, Hij laat zich overhalen. “Goed,” zegt Hij, "indien er 50 rechtvaardigen zijn, 
dan zal Ik de stad sparen.” Maar Abraham is er niet gerust in: hij dingt steeds verder af. “45? Zou dat ook 
goed zijn? Of 40 misschien?” en zo gaat het verder: 30, 20, 10. Net als de lezer of toehoorder begint te ver-
moeden (of te hopen?)  dat het rijtje zal eindigen bij één - dat God omwille van één rechtvaardige de stad 
zal sparen - stopt het. Tien is het laatste bod. God beëindigt het gesprek en Abraham gaat terug naar huis.  
Er waren blijkbaar zelfs geen tien rechtvaardigen in de stad, want in het volgende hoofdstuk vernemen we 
dat Sodom wordt verwoest. Wellicht is dit verhaal een voorloper van de beroemde joodse legende van de 
36 Rechtvaardigen. Volgens die legende zal de wereld niet ten onder gaan zolang zij er zijn. Zij kennen el-
kaar niet, weten niet van zichzelf dat zij deel uitmaken van die groep. Maar zij houden de wereld in stand. 
Alsof God nog steeds in gesprek is met Abraham, die hem zegt: “Zes-en-dertig Heer, is dat genoeg? Kunt u 
ons allemaal liefhebben omwille van die kleine groep? Allemaal, alle zeven-en-zoveel miljard?” 
De Argentijnse auteur Jorge Luis Borges (1899-1986) heeft er een gedicht over geschreven. Ook andere 
schrijvers hebben het over kleine daden, kleine mensen en hoe groots die kunnen zijn. Enkele voorbeel-
den. 

Ik speel Haydn na een zware dag
en voel een simpele warmte in mijn handen

De toetsen zijn willig. Milde hamers slaan.
De klank is groen, levendig en kalm.

De klank zegt dat de vrijheid bestaat
en dat iemand de keizer geen belasting betaalt.

Tomas Tranströmer, “Allegro” (fragm.) 
Uit: De halfklare hemel, 1962 (vertaling: Bernlef)

Een man die zijn tuin verzorgt, zoals Voltaire voorstond. 
Wie waardeert dat er op aarde muziek is.

Wie met plezier de wortel van een woord ontdekt. 
Twee bedienden die stil zitten te schaken in een café in Sur. 

De pottenbakker die een kleur en een vorm bedenkt. 
De zetter die zich uitslooft voor deze bladzijde, 

die hem wellicht niet zint. 
Een vrouw en een man die de laatste terzinen 

van een bepaald canto lezen. 
Wie een slapend dier aait. 

Wie een kwaad hem aangedaan rechtvaardigt 
of wil rechtvaardigen. 

Wie blij is dat er op aarde een Stevenson is.
Wie liever heeft dat anderen gelijk hebben. 

Die personen, die elkaar niet kennen, 
houden de wereld in stand. 

Jorge Luis Borges, “Los Justos”, 
Historia de la Noche, 1977 

(vertaling: Robert Lemm)

Koper verandert in goud, bedacht 
ik uiteindelijk, maar ieder verandert 
koper op zijn eigen wijze in goud, er 
bestaat geen algemene formule.

Ahmet Altan, 
Ik zal de wereld nooit meer zien, 
2019 (vertaling: Hamide Dogan)

Mieke Felix
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Met een boek terugreizen in de tijd
Rudi Lueken, Een late ontmoeting in zijn brieven (1930 – 1942)

Vertaald en gedocumenteerd en uitgegeven door Friederike Lueken en haar zoon 
Kobbe Peirs. Met Friederike heeft u misschien al kennis gemaakt in de kerk na de 
dienst bij een kopje koffie.
 
Friederike of Fiete zoals wij haar kennen, is de derde dochter van Rudolf Lueken. 
Fiete heeft haar vader nauwelijks gekend, zij was nog zo jong toen hij in 1942  
overleed.

Rudolf, Rudi, is een vlotte schrijver en weet in zijn dagboeken en brieven heel 
goed te verwoorden wat hem als mens bezighoudt op sociaal, cultureel en gees-
telijk vlak en zo probeert hij de band met zijn gezin en vrouw vast te houden 
ondanks zijn verre en lange afwezigheden. Het is daardoor een prachtig tijdsdo-
cument geworden, geïllustreerd met persoonlijke foto’s. 
Rudolf groeit op in Frankfurt in een domineesgezin met 5 broers. Na zijn studie 
theologie kan hij in 1930 met een beurs naar Amerika en deze studietijd en de 

rondrit aansluitend daaraan door dat uitgestrekte land beschrijft hij in zijn dagboeken. Eenmaal terug 
in Duitsland zal hij eerst als dominee enkele jaren in een gemeente werkzaam zijn. In 1935 kiest hij 
ervoor dienst te nemen en dan begint hij aan zijn lange reeks brieven in bijna dagelijkse regelmaat 
aan zijn vrouw Luise, waarmee hij in 1934 huwde. Zij krijgen 3 dochters en een zoontje.
 
Fiete en Kobbe hebben deze persoonlijke geschriften ook duidelijk gekaderd met beschrijving van 
o.a. het interbellum in Duitsland en de kerkstrijd aldaar. Zeer wetenswaardig om te lezen en zo krijg 
je als lezer ook een beter inzicht hoe de gebeurtenissen in Duitsland werden beleefd en ervaren door 
gewone mensen die zich zo goed mogelijk wilden inzetten voor elkaar en hun gezin en net als wij 
hoopten dat hun kinderen een betere toekomst tegemoet konden gaan. 
 
Dat dit voor Rudolf zo plots en tragisch afliep geeft alles een speciale dimensie. Hij heeft geschreven 
vanuit zijn hart en onderzoekende geest en heeft door zijn vroege overlijden daar ook nooit een let-
ter aan kunnen wijzigen of toevoegen, dat maakt dit boek ook tot een authentiek tijdsdocument voor 
ons als lezer en voor Fiete is het een zeer persoonlijke kennismaking met haar vader. Waarschijnlijk 
intenser dan diegenen, die met hun vaders zijn opgegroeid, maar nooit de gelegenheid kregen om 
meer te weten te komen over wat zij in die toch zeer moeilijke periode van hun leven hebben mee-
gemaakt. Daarover werd door de generatie van onze ouders eigenlijk zeer weinig gezegd. De oorlog 
was achter de rug en iedereen wilde vooruit, achteruit zien was vaak te moeilijk.
 
Het boek werd in eigen beheer uitgegeven door Fiete en kan bij mij besteld worden, dan krijgt u uw 
exemplaar zo vlug mogelijk. Mijn e-mailadres en telefoonnummer vindt u op de binnenkant van de 
Kerkbrief. Het boek kost 20 €.
 

Marijke Schaefer



24 | 

Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Het was een warme, zeer warme zomer. Er 
gebeurde ook heel wat in onze gemeente. 
Niet alleen de drukte en ontmoetingen tij-
dens de Gentse Feestenperiode, maar ook 
in ons aller persoonlijk leven!
Vreugde, maar ook verdriet, zoals steeds… 
Ik breng u hier een verslagje…

In het begin van de zomervakantie wer-
den weer een paar mensen op non-actief 

gezet, vanwege een Coronabesmetting. Iedereen 
zei wel dat het allemaal voorbij was, maar dat 
was toch niet helemaal waar. Gelukkig voor de 
betrokkenen verliep het herstel vlot… En zo kon 
men toch op vakantie.

Op 24 juni, Etty’s verjaardag, werden zij en Wim 
Bruyneel terug grootouders van een jongetje, 
Jip, waarmee de naam Bruyneel verder gezet 
wordt! Wij mochten ouders en grootouders van 
harte feliciteren.
Op de valreep van dit schrijven hebben wij ech-
ter het onverwacht overlijden vernomen van 
Wim op 26 augustus. Wij bieden de diepbedroef-
de familie ons diep medeleven aan en wensen 
Etty, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid 
en troost toe in deze zeer moeilijke en verwar-
rende tijd. 

Christiaan en Daniël  Buysse - Van Steenkiste 
moesten onverwacht afscheid nemen van een 
neef van Christiaan. Wij bieden ons oprecht me-
deleven aan.

Otto en Liliane Blommaert hebben afscheid 
moeten nemen van hun broer, Felix. Ook aan jul-
lie bieden wij ons medeleven aan en bidden jullie 
sterkte toe.

Sebastiaan Sercu en zijn familie delen hun grote 
bezorgdheid en angst om zijn neefje, Tore Sercu, 
die ondanks zeer zware behandelingen geen per-
spectief meer krijgt. We bidden hen allen veel 
kracht en liefde toe.

Daniël Dhont ligt in de lappenmand: hij liet ons 
weten dat hij in juli een pacemaker ingeplant 
kreeg. In augustus wachtte hem nog een vrij 
zware hartoperatie. We zijn opgelucht en dank-
baar om te vernemen dat alles goed verlopen is 
en dat Daniël wellicht over een paar dagen naar 
huis mag om verder te herstellen, mede dankzij 
de goede zorgen van zijn vrouw.

Tijdens deze zomervakantie verbleef mevrouw 
Truus Bos korte tijd in een seniorenhotel in Gent. 
Ze was echter heel blij toen ze weer thuis was, 
waar ze haar draai perfect vindt en elk hoekje en 
kantje  kent:  home sweet home. 

Aletta Rambaut moest voor een kleine revisie 
aan de knie een dagje of twee naar het zieken-
huis maar zij is nu weer op de been, waarvoor we 
dankbaar zijn! 

Daarentegen heeft Karel Piesen een zeer le-
lijke smak gemaakt met zijn fiets in een hevige 
regenbui. Hij werd naar het UZ gebracht waar 
een schouderbreuk en 5 breuken in zijn rechter-
been, enkel en voet werden vastgesteld. Hij ziet 
er nu een beetje uit als een mecano-mannetje, 
zoals hij het zelf met een grapje zegt. De pijn en 
het ongemak zullen echter niet min zijn en het 
herstel waarschijnlijk langdurig, gezien Karel zijn 
gezegende leeftijd… We wensen je alle goede 
zorgen toe die nodig zijn, Karel, en veel geduld 
en moed om aan de revalidatie te beginnen. Ook 
sterkte aan Wim!

Ook Pierre Liagre werd opgenomen in het zie-
kenhuis na nierproblemen. Gelukkig kon hij na 
een week weer terug naar de Zilversterre en kon-
den wij hem op 22 augustus toezingen voor zijn 
97ste verjaardag! Een beetje verzwakt maar toch 
met glinsterende oogjes, genoot hij! Rustig aan-
doen, Pierre, je goed laten verzorgen en dan ho-
pen we dat we jou nog steeds regelmatig mogen 
begroeten in de kerk!
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Diezelfde zondag werden Arnold en Sara De 
Jonge-Blommaert in de bloemetjes gezet ter 
gelegenheid van hun 60ste huwelijksverjaardag! 
Het diamanten paar trakteerde de aanwezigen 
op een glaasje, na een zeer feestelijke dienst 
met mooie herinneringen. We wensen hen nog 
mooie jaren tesamen toe!

Agnes en Marcel Bundervoet-Hoste hadden een 
zorgelijke tijd en we hopen dat zij weer een beet-
je op hun plooi zijn gekomen ondertussen. Sterk-
te met alles, Agnes en Marcel! 

Het is goed om te weten en te zien dat Evie Jac-
ques zich vrij goed voelt en meer energie blijkt 
te hebben. We konden haar al een paar maal be-
groeten in de kerk, wat erg fijn is.

Simonne Vereecken maakt het tamelijk goed, zij 
verraste een kerkenraadslid met mooie kaartjes 
voor de zondagse bloemenattenties. 
Dank Simonne!

Anna Van der Vennet kon na enkele Corona-ja-
ren eindelijk weer haar verjaardag vieren, samen 
met haar familie. Een hartelijke groet, Anna!

Nu kijken we uit naar een bijzondere jarige in 
september: Francine Ongenae mag dan een 
mooi en bijzonder kroonjaar vieren! Van harte 
gefeliciteerd, Francine!

Nu is het zover: de dagen beginnen al wat te kor-
ten, de zomer neemt afscheid, de herfst is in aan-
tocht… Ik wens u allen een zachte, vriendelijke 
en barmhartige nazomer toe.

Martine De Jonge

“Het	jaar	neigt	zich	tot	stille	groet,	het	rijpte	een	zomer	lang	tot	zin,
Nu in de herfst houdt het zich in en spreekt uit volheid: God is goed.” 

(lied 712)
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mijnschool.be

Nieuws uit de Gaspard - Jaarthema: Reizen

In ons schoollied luidt het refrein toch: ‘Jong, 
fris en krachtig’. Bij de aanvang van het nieuwe 
schooljaar oogt de nieuwe tuinmuur zeker fris, 
de tuinmuur die een paar jaar geleden werd her-
bouwd met grijze steen. De muur kreeg nu dus 
een laagje witte verf en het moet gezegd: het 
oogt zeer fris!

Komen en gaan
Sinds een vorig verslag in de Kerkbrief is er toch 
heel wat gebeurd. Eind juni namen we afscheid 
van juf Leen (K1) en juf Frieda (kinderverzorgster 
en kleuterjuf in K1). Het was een feestelijke na-
middag waar oudleerlingen, ouders, bestuursle-
den en medeleerkrachten de dames in de bloe-
metjes zetten, zowel met woord als met echte 
bloemen! Nu treden er twee nieuwe krachten 
aan bij de kleuters. De geschiedenis herhaalt zich 
op twee niveaus met het aantreden van twee 
dochters van twee juffen die hun sporen meer 
dan verdiend hebben op onze school. Wendy, 
dochter van juf Rog-Van Kesteren komt in K2, 
de klas waar haar moeder vele jaren lesgaf. Een 
goede dosis nostalgie zal de klas vullen, maar 
natuurlijk in een nieuwer kleedje. Ook Marjo-
lein, dochter van juf Pannecoucke-Joziasse, zal 
het kleuterteam versterken. Zij maakte de over-
stap van de zorg waar ze jaren als verpleegster 
werkzaam was. Maar verzorgd/gezorgd heeft ze 
al jaren, dus de overstap naar de zorg voor de 
kleinsten zal zeker goed verlopen. We wensen 
hen heel veel inspiratie en vreugde bij hun taak 
bij de kleinsten op school.

We kunnen er niet omheen. De laatste weken 
was het al tot vervelens toe in het nieuws dat 
meer dan de helft van de scholen niet kan star-

ten met een voltallig lerarenkorps. 
Ook in de Gaspard was/is het moei-
zaam zoeken naar een leerkracht 
voor L6. Na vijftien jaar de laatste-
jaars op school klaargestoomd te 
hebben voor de overstap naar het 
middelbaar vond meester Wesley 
het tijd voor een nieuwe uitdaging. 
Per 1 september gaat hij aan de slag 

als directeur in een middelbare school in Zele. 
We wensen hem alle succes toe met deze nieu-
we uitdaging, want dat is het zeker. L6 start met 
twee leerkrachten, juf Monia en juf Frauke, die 
hun job zullen combineren met een andere klas. 
En ondertussen wordt er verder gezocht. Mocht 
u mensen kennen, geef gerust de coördinaten 
van de school! 

Renovatie
Maar er is ook hard gewerkt om de problemen 
die we in april hadden met de gedeeltelijke in-
storting van een plafond in L4. In twee klassen 
werd de laatste weken hard gewerkt om dit eu-
vel te verhelpen. Dankbaar zijn we met de know 
how van een bestuurslid om daar wat vaart ach-
ter te zetten!

Fancy Fair
Als iedereen goed gestart zal zijn, komt de Fancy 
Fair weer in zicht. Wat vroeger dan andere jaren, 
maar noteer zeker alvast zaterdag 1 oktober. Dan 
bent u welkom voor een bezoekje. Er wordt weer 
gezorgd voor de innerlijke mens door onze huis-
kok Philippe. Hij zal er heerlijkste vol-au-vent ma-
ken met kippengehaktballetjes, sla en natuurlijk 
frietjes. Om het voedselverlies te minimaliseren 
wordt vanaf dit jaar gevraagd te reserveren. Dat 
kan u doen door via de website van de school: 
www.mijnschool.be. Daarnaast is er ook veel 
lekkers (gebak, pannenkoeken) met een warm of 
fris drankje te nuttigen. Eigenlijk geen reden om 
niet te komen.

We hopen u er te ontmoeten.
Aletta Rambaut
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Ecokerk

Ecokerkraad bisdom Gent stapt campagne in 
met gezinswandeling

In 2020 startte Ecokerk bisdom Gent met een Ecokerkraad, een groep vrijwilli-
gers die de werking van Ecokerk handen en voeten geeft. (Namens de Brabant-
damkerk zetelen Jasper Adams en Aletta Rambaut in deze raad.)
De coronacrisis zorgde ervoor dat de bijeenkomsten tot nog toe vooral online verliepen. Hoog tijd 
dus voor een echte live ontmoeting, met een gezinswandeling om de campagne van 2022 op gang te 
trappen (stappen). De Ecokerkraad plande een tocht langs de groene boorden van Aalst, met onder-
weg de try-out van enkele elementen uit het campagne-aanbod.
 
Wandeling
Twintig dappere stappers vonden elkaar op zondag 29 mei aan het station van Erembodegem voor 
een tocht langs de Dender. Een eerste halt was aan de O.L.V. Hemelvaart-kerk in het centrum van 
Erembodegem. Voor de volwassenen was er een kort gebedsmoment, met teksten en liederen uit de 
brochure voor liturgie, bezinning en gesprek. De kinderen luisterden naar het verhaal van de grote 
familie (Godly Play), over hoe Abram en Sarai samen op tocht gingen en ontdekten dat de ene God 
overal was. Volwassenen en kinderen kwamen terug samen om het Onze Vader te bidden en een 
laatste lied te zingen uit de campagnemap:
  Wees goed voor deze aarde, het dier, de boom, de plant,
 Want alles heeft zijn waarde, is schepping van Gods hand.
 Wees goed voor al het leven, het heeft een eigen recht,
 De Heer gaf het zijn zegen, Hij is er aan gehecht.
 
De volgende bestemming was de Sint-Amandskerk in Erembodegem, beter gekend in de streek als de 
kerk van Ten Bos. Daar is de ecologische stiltetuin De Hemelse Gaarde, één van de plekken waarvan 
je het verhaal kan lezen op #ik7mee. Na een versterking van de innerlijke mens, begeleidde Koen 
Coussement de groep eerst naar het labyrint in de ecologische stiltetuin. Op blote voeten in het natte 
gras via de spiraal wandelde de groep in stilte naar onze binnenkant.
 
Met een 7-sprong naar integrale ecologie
Tijd dan voor Karel Malfliet om nog een korte toelichting te geven bij de campagne van Ecokerk en de 
oproep om de eigen werking rond de zeven Laudato Si’-doelen te delen op #ik7mee.
Elk gezin kreeg de checklist van Ecokerk mee om thuis over na te denken en aan het werk te gaan. 
Ook de kinderen konden aan de slag: zij kregen instructies mee om een springbal te maken van paar-
denbloemensap en een natuurbingo om tijdens de wandeling terug naar het station op zoek te gaan 
naar insectenvriendjes.
 
De Ecokerkraad in het bisdom Gent is blij met de opkomst voor deze allereerste activiteit en maakt al 
plannen voor een volgende editie.

Ecokerk bisdom Gent
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Meditatie

Aan tafel 
“Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” 
(Lucas 7, 34/b)

Sommigen van jullie weten al 
dat ik twee hobby’s heb: ko-
ken en eten, beide zijn prima 
nevenactiviteiten, zeker als 
je een groot gezin hebt. Het 
eten dat ik kook, is altijd op 
en ik moet bijna nooit alleen 
aan de tafel zitten. 

In de Bijbel wordt ook samen 
gegeten, de mensen toen 

wisten ook al dat samen eten verbondenheid 
schept. Jezus, die gekomen is om te zoeken wat 
verloren ging, stond erom bekend dat hij regel-
matig ging eten bij allerlei mensen. Zo vaak zelfs, 
dat mensen hem een veelvraat en een dronkaard 
noemden.

Lekker eten en drinken is ook in onze dagen ge-
zellig, zeker als we met onze vrienden van een 
goede maaltijd mogen genieten. Samen eten is 
een fantastische gelegenheid om goede gesprek-
ken te voeren, om elkaar te leren kennen en onze 
verhalen te delen. 

Bij Jezus was het ook niet anders, Hij at en dronk 
met allerlei mensen. Ook met mensen die als een 
doorn in de ogen van de farizeeën en Schriftge-
leerden waren, daarom de verwijtende woorden 
die wij in het Lucas evangelie kunnen lezen: “Kijk, 
wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend 
van tollenaars en zondaars.” (Lucas 7, 34/b)

Aan tafel is het jaarthema van dit jaar en de 
startzondag is voor onze gemeente een eerste 
gelegenheid om bij dit thema stil te staan. Als 
we het evangelie van Lucas lezen, ontmoeten wij 
Jezus regelmatig bij een maaltijd. Bij Levi de tol-
lenaar, daarna gaat Hij bij een farizeeër eten, wat 
later bezoekt hij Maria en Martha waar Martha 
erg druk is om de maaltijd klaar te maken, dan bij 
Zacheüs en na zijn opstanding in Emmaüs. 

Jezus voelt zich goed en eet in allerlei kringen, 
met vrome farizeeërs en tollenaars, met rijken en 
armen. Hij sluit niemand uit want hij kwam om 
de scheiding op te heffen tussen ons soort men-
sen en vreemden. Voor Hem is er maar één soort 
mensen: Gods mensen. Mensen die allemaal 
hun foute kanten hebben en mensen die Gods 
liefde nodig hebben. Hoe is het met ons? Met 
wie eten wij samen? In welk entourage voelen 
wij ons goed? Zijn wij voor de farizeeërs of kiezen 
we voor de tollenaars? 

Via het jaarthema van 2022-2023 nodigt Jezus 
ons aan zijn tafel en moedigt ons tegelijkertijd 
aan om gastvrij te zijn. Een gastvrije gemeente 
in hartje Gent, waar mannen en vrouwen samen 
komen om elkaars verhalen te horen en Gods 
liefde door te geven. 

Ds. Tihamér Buzogány
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Allerlei

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!

Vrijwilligers gevraagd voor de koffiedienst

Het is goed dat we elkaar voldoende afwisselen voor de koffiedienst (koffie/
thee zetten vóór de dienst en de kopjes afruimen en de afwasmachine aan-
zetten na de dienst). 

Sommigen van jullie hebben liever een vaste zondag per maand, anderen la-
ten het liever van hun agenda afhangen. We merken echter dat het groepje 
mensen, dat zich hiervoor inzet, tamelijk klein is. Daarom een hartelijke op-
roep om de groep te komen versterken! 

Neem hiervoor graag contact met Rita Martens (gegevens staan vooraan in de Kerkbrief).

Bea Baetens

1 september: Matthias Lehman
3 september: Serge Engelenbosch
6 september: Julie Kazadi Malundu
6 september: Marijke Kruyne
6 september: Thea Schaap
7 september: Francine Ongenae 
10 september: Caroline François
10 september: Janneke Van Heest
14 september: Gwenda Stevens
17 september: Geertruida Bos
20 september: Ivan De Wilde
23 september: Oona De Waele
25 september: Sebastiaan Sercu
30 september: Ingrid Van Kesteren

1 oktober: Laurent De Hainaut
4 oktober: Frank Van de Walle
4 oktober: Mieke Felix 
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Activiteitenkalender
Zondag 04 september  Scheppingszondag
  04 september 15:00 Bevestiging ds. Peter Smits - Kortrijk
Woensdag 07 september 19:00 Kerkenraadsvergadering (bij Marijke Schaefer)
 9, 10 en 11 september  Kunst doorDrongen
Zaterdag 10 september 20:00 Creatie van instrumentale werken en koorwerken
Zondag 02 oktober 12:00-18:00 KRAS-feest in het Park
Zondag 09 oktober  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    Art of Faith Festival (voormalige abdij van Bornem)

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...

26 juni: Fam. Bruyneel - geboorte van Jip Bruyneel
03 juli:  Rita Martens t.g.v. haar verhuis
10 juli:  Martine De Jonge - verjaardagswensen
17 juli:  Cees van Leeuwen ter bemoediging
24 juli:  Daniël D'hont ter bemoediging
07 augustus: Sarah Nieuwland ter bemoediging
21 augustus: Karel Piesen ter bemoediging
28 augustus: Huguette Spatz ter bemoediging
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Dienstenrooster

Zondag, 4 september                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány 
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Julie en William Vanderbauwhede
 
Zondag, 11 september                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Ingrid en Pascal Dhont
 
Zondag, 18 september                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Protestantse Solidariteit
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst 
 
Zondag, 25 september                                                                                                                                                                           
Voorganger   mevr. Els Maassen
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst 
 
Zondag, 2 oktober                                                                                                                                                   
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst 
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Bijbelleesrooster

 September

zo 4 sep  Lucas 14:25-35  Kun jij Jezus volgen?
ma 5 sep Psalm 143  Als alles duister is...
di 6 sep  1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud
wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8 Niet als David
do 8 sep 1 Koningen 15:9-24 Net als David
vr 9 sep  1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen
za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos 
zo 11 sep Lucas 15:1-10  Hoera, gevonden!
ma 12 sep Lucas 15:11-32  De wachtende vader
di 13 sep Psalm 142  Totale overgave
wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt
do 15 sep 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed
vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven
za 17 sep 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester
zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan?
ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel
di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand 
wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust
do 22 sep Psalm 128  Voorspoed
vr 23 sep Lucas 16:1-9  Creatief boekhouden?
za 24 sep Lucas 16:10-18  Tot in de puntjes
zo 25 sep Lucas 16:19-31  Waardoor laat jij je overtuigen?
ma 26 sep Psalm 131  Stil
di 27 sep 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid
do 29 sep 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod
vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld
 

 Oktober

Za 1 okt  Lucas 17:1-10  Geloof je, of geloof je het wel?
zo 2 okt  Lucas 17:11-19  Tien gereinigd, één genezen


