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Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamér Buzogány    0499/74.81.71 
  Flamingostraat 23 – 9000 Gent  tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut (voorzitter) 09/233.67.16   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  09/282.50.81  marijke.kruyne@gmail.com
  Dhr. Francis Van de Walle  09/281.05.18  fjvdwalle@gmail.com
  
Diakenen: Mevr. Rita Martens   0476/946963  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Mevr. Aletta Rambaut   09/233.67.16    aletta.rambaut@telenet.be
  b) Mevr. Arina Tsytlianok    arina_tsy@yahoo.com
  

Kerkadres :    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :  Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

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

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

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

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon Helen Blow, Nijverheidsstraat 85 - 9230 Wetteren
  0473 480387 - helenblow@hotmail.com
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief
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Uit de kerkenraad

Inhoud

Op professioneel vlak ambieert Aletta Rambaut nog 
het één en ander en het is zwaar om dit samen met 
het voorzitterschap van de kerkenraad en lidmaat-
schap in diverse werkgroepen te combineren. Daar-
om wil zij graag haar functie als voorzitter neer-
leggen. Als kerkenraad hebben wij daar uiteraard 
begrip voor en danken haar voor haar tijd en inzet. 
Na overleg binnen de kerkenraad zal onze predikant 
ds. Tihamér Buzogány het voorzitterschap ad inte-
rim waarnemen vanaf 1 november a.s.

Op 7 oktober gaat Bijbel-aan-Huis opnieuw van 
start. Hebt u een voorkeur voor bepaalde Bijbelge-
deelten, spreek dan graag onze predikant aan.

De startzondag die het jaarthema Samen aan tafel 
inleidt, vindt bij Francis en Ann Van De Walle plaats 
op 9 oktober. U kunt tenten meehelpen opzetten 
op 8 oktober. Wilt u een slaatje voorbereiden bij de 
barbecue of een dessert, laat het dan graag weten 
aan Rita Martens. 
Bij slecht weer komen we samen in de gerenoveer-
de zaal van het PCC. Over deze renovatie leest u ver-
der meer.

Op zondag 9 oktober vieren we 
tijdens de kerkdienst ook samen 
het Heilig Avondmaal. De volgen-
de data waarop we de maaltijd 
des Heren vieren, zijn 18.12.2022, 
12.02.2023, 06.04.2023 (Witte 
Donderdag) en 04.06.2023. De wijn 
voor deze vieringen (zie foto) is een 
geschenk van Anna Van der Vennet, 
waarvoor veel dank!

Op 19 oktober zet Hans Nelis het 
seizoen van Avondcontact in met 

De Nederlandse zware gereformeerden: onbekend 
en onbemind.

Op 23 oktober vieren we de Oogstdienst.

Op 30 oktober wordt in de gemeente Gent-Rabot 
ds. Eefje van der Linden als predikant bevestigd. 
Vanop deze plaats wensen we de gemeente en ds. 
van der Linden Gods zegen toe voor hun gemeen-
schappelijke pad.
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Uit het bestuursorgaan

Eerste grote onderhoudsbeurt van de parketvloer 
in de kerk

Wat vliegt de tijd toch! Het is immers al een goede vijf jaar geleden dat het afgeleefde 
vast tapijt in de kerkruimte werd vervangen door een stralend nieuwe eiken parketvloer. 
Dat vast tapijt was inmiddels al zo’n 37 jaar in gebruik en was hoogdringend aan vervan-
ging toe.

Zo kwam in juni 2017 de firma W&A Parket uit Lochristi een prachtige nieuwe parket-
vloer plaatsen.
Na een goede vijf jaar in gebruik, is het tijd voor een eerste grondige onderhoudsbeurt 
van deze parketvloer. Door het nogal intensief gebruik van deze parketvloer, niet alleen 

voor twee kerkdiensten elke zondag, maar tussendoor ook voor talrijke culturele activiteiten, zijn er 
in die vijf jaar hier en daar al kleine beschadigingen vastgesteld en die dienen hersteld te worden. 
Bovendien dient voor een lange levensduur zo’n parketvloer om de 4 à 5 jaar ingeolied te worden. Na 
het inoliën dient de olie gedurende een tiental dagen goed gelijkmatig in te dringen in het hout van 
deze parketvloer. Gedurende die tijd mag de parketvloer niet betreden worden.

In goed overleg met de firma W&A parket is daarom de volgende planning afgesproken: 
- maandag 17 oktober verplaatst een team vrijwilligers van de Gent-Brabantdamkerk tijdelijk  
 alle meubilair van de parketvloer; dit meubilair mag tijdelijk gestockeerd worden op de 
 verhoogde zijkanten in de kerk en in de consistorie.
- Dinsdagmorgen 18 oktober voert een onderhoudsploeg van de firma W&A parket de 
 grondige onderhoudsbeurt van de parketvloer uit: eerst zorgvuldig schuren van de parket-
 vloer en de kleine beschadigingen zo goed mogelijk herstellen. Daarna de hele parketvloer  
 inoliën.
- Woensdag 19 tot en met vrijdag 28 oktober: de parketvloer gedurende tien dagen 
 onbetreden laten rusten, zodat de olie goed gelijkmatig kan indringen in de parketvloer.
- Zaterdag 29 oktober plaatst een team vrijwilligers van de Gent-Brabantdamkerk alle meu- 
 bilair weer zorgvuldig terug op de parketvloer. 

Wegens deze onderhoudsplanning wordt de zondagse kerkdienst op zondag 23 oktober 2022 uitzon-
derlijk gepland in het PCC, Keizer Karelstraat 187.

Oproep
Daarom doen wij een belangrijke oproep aan alle fitte gemeenteleden en sympathisanten van de 
Brabantdam kerkgemeenschap die zich geroepen voelen om mee te helpen bij deze twee verhuisac-
tiviteiten, om zich uiterlijk zaterdag 8 oktober bij Francis Van De Walle (fjvdwalle@gmail.com - 0474 
471 856) te melden, om op maandag 17 oktober en op zaterdag 29 oktober als vrijwilliger te willen 
meehelpen om alle meubilair van de parketvloer zorgvuldig te verplaatsen zoals hierboven beschre-
ven. Aanvang telkens om 9 uur ’s morgens.

Alvast heel veel dank voor jullie enthousiaste medewerking !

Francis Van De Walle
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Terugblik

4 september|Bevestiging ds. Peter Smits Kortrijk

Vertegenwoordigers van Gent-Brabantdam: ds. Tihamér Buzogány en Fran-
cis Van De Walle

Zondagnamiddag 4 september: we waren samengekomen met zo’n kleine 
vijftig aanwezigen in de VPKB kerk te Kortrijk, vlakbij het treinstation. De be-
vestigingsdienst werd ingeleid door consulent ds. Gert-Jan Kroon. Meteen 
na de formele bevestiging ging ds. Peter Smits zelf voor in de eredienst. Zijn 
preek ging over K’rijk met als Schriftlezingen Zacharia 9: 1-10 en Lucas 11: 
1-13. Het thema was het Koninkrijk van God: Uw K’rijk kome, met een knip-
oog naar Kort-rijk. Ik vond het een fijne bevestigingsdienst.

Na de eredienst waren er nog twee toespraken. 

De eerst door een Rooms-Katholieke pastoor die ver terugging in de ge-
schiedenis om aan te tonen dat nota bene hijzelf eeuwenoude protestantse 
roots heeft. Eén van zijn voorouders was immers een gereformeerde pro-

testant uit Nederland, die, toen hij wilde huwen met een Zuid-West-Vlaamse schone, zo goed als 
verplicht werd om katholiek te worden. 
Gelukkig komen we vandaag steeds dichter bij elkaar, zo zei hij ongeveer. 
Kortom, een heel warme en welgemeende verwelkoming, meteen open voor samenwerking.

De tweede toespraak was van Rudy Liagre als afgevaardigde van het district Oost- en West-Vlaande-
ren, waarvan ds. Smits zelf de voorzitter is. Rudy eindigde met het overhandigen van een toeristische 
fietsersgids voor West-Vlaanderen, alluderend op de vele fietstochten van Peter Smits tijdens Coro-
natijd met het rondbrengen in zijn rugzak van de bekende VPKB-ProFest (Pro-Feet)-kaarsen naar alle 
VPKB-gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen.

De collecte was bestemd voor noodhulp aan Pakistan (verschrikkelijke overstromingen) via Tearfund.
Na de dienst was er een receptie met een hapje en een drankje.

Mijn indruk van deze VPKB-gemeente te Kortrijk is: een kleine, maar hechte en warme kerkgemeen-
schap, die dolgelukkig en opgelucht is dat ze na 4 jaar vacaturetijd eindelijk weer een predikant en 
een predikantsvrouw heeft, en wat voor één !

Francis Van De Walle
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Terugblik 

6 en 13 september|Bravo Arina! 

Onze organist Arina Tsytlianok heeft op 6 september 
haar eerste master orgel examen behaald. 

De delegatie van onze kerk die voor dit superevene-
ment naar de Sint-Niklaaskerk te Gent is gegaan, heeft 
er geen spijt van gekregen. Een stevig Bachprogramma 
stond aldaar op het programma en aansluitend in de 
Sint-Stefanuskerk mochten de aanwezigen het 6de or-
gelsymfonie van Charles Widor horen. 

Een week later op 13 september heeft onze Arina ook 
haar eindexamen (master 2) kamermuziek afgelegd en 
dat ook in de Sint-Niklaaskerk van onze stad. Het was 
een fantastische voormiddag. Ik heb al wat orgelmuziek 
gehoord, maar was dit keer toch verrast dat een orgel 
ook anders kan klinken dan ik tot nu toe dacht. 
Orgel en trompet, wat een rare combinatie dacht ik, de 
dilettant, maar Arina en haar muziekpartner hebben 
het tegenovergestelde bewezen. 

Op beide dinsdagen hebben de juryleden gehoord dat 
het goed was en konden niet anders dan hun studente 
met hoge cijfers belonen. 

Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik
Christelijke tegenculturen
In oktober organiseert Hans Nelis voor het Davidsfonds een cursus over Christelijke tegenculturen. 
Hartelijk welkom.

Hans Nelis is emeritus hoogleraar van de Universiteit Gent en belijdend lid van de VPKB gemeente 
Horebeke. Hij bestudeert religieuze minderheidsgroepen en gaf daarover diverse lezingen en cursus-
sen. 

7 oktober|Bijbelstudie

De Bijbelstudies staan ook in dit nieuwe kerkelijke jaar hoog op onze 
agenda. In oktober zal ondergetekende jullie verwelkomen rondom een 
voor sommigen van jullie misschien nog onbekend onderwerp, namelijk 
De Abrahamitische oecumene. 
Omdat onze samenleving veelkleurig is, ook op het gebied van geloof, lijkt 
het mij goed om kennis te maken met niet alleen elkaars cultuur, maar 
ook met elkaars confessie. Zonder in details te willen treden, probeer ik 

op de eerste vrijdag van oktober samen met jullie een antwoord te vinden op de vraag of Allah de-
zelfde is als de God die wij vanuit de Bijbel mogen kennen. 

Wees welkom op vrijdag 7 oktober bij Marijke en Hans Schaefer om 19:30: Krijgslaan 151, 9000 Gent .

Ds. Tihamér Buzogány 
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Vooruitblik
7 oktober|Harpconcert in Brugge
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Vooruitblik

16 oktober|50 jaar Leprazending
Uitnodiging 

Ter gelegenheid van de 50 jaar Leprazending - België (LZ-BE) 
bent u van harte uitgenodigd voor een dankdienst die DV zal 
worden gehouden:
. op zondagnamiddag 16 oktober 2022 van 14:30 tot 16:30
. in de Protestants-Evangelische kerk van Brussel-Woluwe, Slegerslaan 96, 1200 Brussel

De leden van Leprazending-België zullen vereerd zijn om niet alleen enkele leden van het Interna-
tional Office of The Leprosy Mission van Londen (Brentford) en enkele vertegenwoordigers van Le-
prazending van andere landen te verwelkomen, maar ook alle donateurs en sympathisanten van 
Leprazending-België.

Kom en sluit u aan bij deze viering om God te eren en te danken voor het reeds volbrachte werk en 
om onze ogen te richten op de komende acties.

Hartelijk welkom aan iedereen.

Francis Van De Walle
Vrijwillig voorzitter van het BO van de vzw Leprazending-België

16 oktober|150 jaar Nieuwe kerk Horebeke

Tekening van Charles Pottier (1956)

In 1872 werd de Nieuwe Kerk van de protestantse gemeenschap 
op de Geuzenhoek, Korsele te Horebeke plechtig en feestelijk in 
gebruik genomen. We vieren deze 150 jaar graag samen met u.

Programma
Om 10:00   dankdienst
Om 14:30   feestelijke viering
               met een historische terugblik, muziek, evocaties, 
       herinneringen en toespraken.

Aansluitend receptie en vrij bezoek aan de tijdelijke expo De 
Nieuwe Kerk in het Protestants museum De Geuzenhoek.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 7 oktober:
per mail: rita.custers@skynet.be of telefonisch 055/49.96.39 of 
0475/607.118 (Rita Custers)



10 | 

Vooruitblik

19 oktober|Avondcontact om 19:30 in de kerk
                             Hans Nelis - De Nederlandse zware gereformeerden: 
        onbekend en onbemind
In de zogenaamde Nederlandse Biblebelt wonen heel veel zware gereformeerden, populair aange-
duid als leden van de zwartekousenkerken (Gereformeerde Gemeenten, Oud-Gereformeerden, Her-
steld Hervormde Kerk…). Zij zijn verenigd in de laatste Nederlandse zuil, met eigen scholen, een eigen 
krant (het Reformatorisch Dagblad), een eigen partij (de SGP), eigen zorginstellingen enz. Theologisch 
gezien worden ze als fundamentalistisch betiteld en op ethisch vlak zijn ze uitermate behoudend. 
De spreker volgde gedurende 10 jaar diverse opleidingen in middens van de zwaren, nam deel aan 
groepsreizen met hen en heeft een uitgebreid netwerk van zware vrienden. Hij zal een genuanceerd 
beeld schetsen van deze groep mensen, die door het grote publiek op zijn best slechts in clichés be-
kend zijn en op zijn slechtst diep verafschuwd worden.

Hans Nelis is emeritus hoogleraar van de Universiteit Gent en belijdend lid van de VPKB gemeente Ho-
rebeke. Hij bestudeert religieuze minderheidsgroepen en gaf daarover diverse lezingen en cursussen. 

30 oktober|Bevestiging ds. Eefje van der Linden - Rabot                           

De kerkenraad en bestuursraad van de VPKB-gemeente Gent-Rabot verheu-
gen zich, de feestelijke bevestigingsdienst van ds. Eefje van der Linden als 
gemeentepredikant te kunnen aankondigen.
 
Deze dienst gaat door op zondag 30 oktober om 14:30 in de Rabotkerk, Be-
gijnhoflaan 31, 9000 Gent, gevolgd door een receptie.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 30 oktober 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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District

Nieuws uit het district
Voor de gemeente te Ieper begint er na het af-
scheid van ds. Eleonora Hof een nieuwe fase. 
Vanaf 1 januari zal ds. Marc Loos beginnen als 
consulent voor de gemeente Ieper. In de tussen-
tijd wordt de kerkenraad nog even bijgestaan 
door ds. Peter Smits en ds. Jannica de Prenter. 
Een uitdrukkelijk woord van dank komt toe aan 
ds. Chris Bultinck voor zijn taak als predikant-be-
geleider tijdens het ziekteverlof van ds. Eleonora 
Hof. Ook ds. Gert-Jan Kroon danken we hartelijk 
voor het extra werk in de regio gedurende deze periode.

In Roeselare zijn er nieuwe ontwikkelingen. Na de unanieme goedkeuring door de Synodale Raad, 
werd ds. de Jong op 24 juni als kandidaat voorgesteld aan de gemeente. Tot spijt van alle betrokke-
nen, kon het beroepingsproces niet worden verdergezet vanwege de gezondheidsproblemen van 
de echtgenote van ds. de Jong. Na een bezinning met kerkenraad en beroepingscommissie werd 
besloten om een interne procedure in te zetten. We kunnen nu melden dat er in oktober kennisma-
kingsgesprekken zullen plaatsvinden. 

In Dendermonde is het zoeken naar een nieuwe herder en leraar begonnen. De vacaturetekst werd 
deze zomer goedgekeurd door de Synodale Raad. Kandidaten kunnen zich tot 1 oktober melden bij 
ds. Buzogány. 

Ds. Harry Sinnaghel zal vanaf 1 mei 2023 met emeritaat gaan. Het districtsbestuur ontving een ver-
zoek van de kerkenraden van Denderleeuw en Aalst om een consulent aan te stellen. Er wordt zo 
spoedig mogelijk een gesprek gepland met beide kerkenraden, afvaardiging van het districtsbestuur 
en de verantwoordelijke Ambten. 

Op 30 oktober om 14:30 zal de bevestigingsdienst van ds. Eefje van der Linden plaatsvinden in de 
Rabotkerk. Een officiële uitnodiging volgt nog. 

Ds. Robbert Veen heeft ontslag genomen per 1 september 2022. Op 17 juli nam hij reeds afscheid van 
de gemeente in besloten kring. Dit betekent dat het gemeenteleven sindsdien is stilgevallen. Er zal in 
oktober een gesprek plaatsvinden met de overgebleven gemeenteleden en een afvaardiging van het 
districtsbestuur over de levensvatbaarheid van de gemeente. Op de volgende districtsvergadering zal 
hier ook aandacht aan worden besteed. De gemeente van Brugge doet het nodige om de gemeente-
leden van Knokke-Heist pastoraal op te vangen.

Ds. Jannica de Prenter
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vzw De Vlaamse Olijfberg

Renovatie Pichal-zaal 
Ruim 40 jaar geleden werd het Protestants Cultureel Centrum (PCC) in de Keizer Karelstraat in gebruik 
genomen door de vzw De Vlaamse Olijfberg en de Brabantdamgemeente. 

Ook al werd de zaal Pichal (voor wie er niet zo goed thuis is: dat is de grote zaal op het gelijkvloers) de 
laatste jaren wat minder frequent gebruikt, toch was het hoog tijd geworden om de zaal te renove-
ren. Het vast tapijt was versleten (zowel op de vloer als tegen de muur), het behangpapier begon los 
te komen van de muur, de TL-lampen hadden hun beste tijd gehad enzovoort.

Wanneer jullie dit te lezen krijgen zijn de renovatiewerken, op een paar details na, voltooid. 
Voor de leden van de vzw De Vlaamse Olijfberg is er op de Algemene Vergadering van mei laatstleden 
wel al een tipje van de sluier opgelicht, maar alle andere lezers willen we graag nog een beetje in het 
ongewisse laten over wat er nu juist allemaal is veranderd. 

We hopen jullie immers heel binnenkort uit te nodigen voor een officiële heropening van de zaal, 
zodat jullie het resultaat met eigen ogen kunnen aanschouwen. Een uitnodiging volgt per brief of 
e-mail.

De foto’s van tijdens de werkzaamheden zullen alvast aantonen dat er grondig werd gerenoveerd.

Herwig Smetryns
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Kinderpagina

Lieve kinderen,

Jullie zijn elke zondag welkom in de kinderkerk maar deze 
maand in het bijzonder op zondag 16 oktober! We zorgen voor 
een mooi Bijbelverhaal, een leuke verwerking en er is ook tijd 
om te spelen! Hopelijk tot dan! 
Herfstige groetjes!

Martine De Jonge
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
We voelen het al goed, de zomer en de warme 
dagen liggen achter ons als een zonnige herinne-
ring. De herfst heeft kordaat zijn plaats opgeëist. 

U las het reeds in de septemberbijdrage van 
Martine dat Wim Bruyneel onverwacht overleed 
op 26 augustus. Tijdens de afscheidsdienst in 
onze kerk op zaterdag 3 september kwam vooral 
de dankbaarheid om alles wat Wim tijdens zijn 
leven voor zijn familie, zijn vrienden en collega’s 
en ook voor ons als Brabantdamgemeente ge-
daan heeft naar voren. Met raad en daad stond 
hij iedereen bij die beroep op hem deed en dat 
zal zeker niet vergeten worden. Moge hij in vrede 
rusten in het land van louter licht.

Na zijn zware val met de fiets in één van de hevig-
ste onweersbuien van augustus is Karel Piesen al 
een heel stuk verder met zijn revalidatie, eerst 
in het UZ en nu in WZC Weversbos in Gentbrug-
ge, waar hij verder kan aansterken. De infectie in 
zijn voet is gelukkig verdwenen. Veel sterkte en 
moed bij je verdere genezing, op jouw leeftijd is 
dit geen peuleschil. 

Het is fijn Christiaan Buysse weer regelmatig op 
zondag in onze dienst te zien samen met  

Daniël. Op 23 september onderging Christiaan 
echter een kleine ingreep die gelukkig goed ver-
lopen is en zo mocht hij de volgende dag al naar 
huis. Wij leven met jullie mee in wel en wee.

Dat doen wij ook met Cees van Leeuwen die half 
september toch weer even naar het UZ moest 
om een steeds terugkerende infectie te laten be-
handelen. We wensen je toe dat de oorzaak ge-
vonden wordt, zodat je je weer op het vele werk 
op de boerderij kunt concentreren, je bent daar 
zo nodig voor alles wat er leeft.

An Van De Walle heeft nog steeds last van haar 
rechterschouder na haar val van de trap aan het 
begin van de zomer, hierdoor wordt zij sterk ge-
hinderd in haar werkzaamheden. Wie haar kent, 
weet dat zij nooit stilzit en altijd bezig is voor de 
Indonesische gemeenschap en studenten of in 
haar tuin, dus wensen we je toe dat de last in je 
schouder zal afnemen en je weer de bezige bij 
kunt zijn als voorheen.

Ook Evie Jacques gaat met vol elan door met 
haar revalidatie naast de verdere onderhouds-
behandeling, waardoor zij haar krachten voelt 
toenemen en ze er met haar honden op uit kan 
trekken. Daarnaast is ze gestart met een naaicur-
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Pastoraat
sus waarin zij al haar creativiteit in kan botvieren. 
We wensen je allemaal toe dat je op deze koers 
verder kunt gaan.

De residenten in de verschillende woonzorgcen-
tra proberen we regelmatig te bezoeken en dan 
is het goed te zien dat de mensen er zich thuis 
voelen en naar mate van het mogelijke kunnen 
deelnamen aan activiteiten of juist rustig op hun 
kamer verblijven. De hoge leeftijd van verschil-
lenden brengt zorgen en beperkingen mee. Wij 
vergeten jullie niet en bidden jullie Gods zegen 
toe.

De studenten kunnen na een lang of wat korter 
zomerverlof weer in de startblokken. Nieuwe 
cursussen, nieuwe uitdagingen. Proficiat ook 
aan diegenen die hun studies afgerond hebben 
en een nieuwe fase in hun leven aangaan. Wij 
hopen met jullie op een toekomst die bij jullie 
capaciteiten en mogelijkheden past en jullie vol-
doening zal schenken.

Wij mogen trots zijn op onze organiste Arina, die 
stilletjes zonder veel ophef het ene examen na 
het andere op de mooiste orgels van Gent aflegt. 
Blijf alstjeblieft nog lang in Gent en ook bij ons, 
je muziek brengt ons troost en hoop en beroert 
ons hart.

Begin oktober is Anette Edjenguele verhuisd 
naar de Ferdinand Lousbergkaai. Altijd een heel 
karwei om alles in te pakken en een nieuwe plek 
te geven. Gelukkig ga je niet ver weg uit je buurt. 
Wij wensen je veel zegen toe en hopen dat je 
nieuwe huis vlug weer een thuis zal zijn.

Als afsluiter willen we u nog meegeven dat Mie-
ke Felix op 4 oktober een kroonjaar zal vieren. 
Onze welgemeende felicitaties Mieke en we kij-
ken alweer uit naar je prachtige vertellingen, die 
telkens opnieuw ons hart beroeren en ons tot 
nadenken aanmoedigen.

We staan aan het begin van een nieuw actief 
kerkelijk seizoen. Moge dit ons allen inspireren 
en ons sterken ondanks donkere wolken die mis-
schien  dreigen  en onzekerheden over onze per-
soonlijke toekomst en die van onze dierbaren. 
Onder Gods vleugels mogen wij ons geborgen 
weten en krijgen wij de kracht en het inzicht dat 
nodig is om onze weg te gaan.

Marijke Schaefer

Rondom het geluk

Lachen!
Lachen is eten voor de ziel.
Wie de dag begint met een lach,
heeft hem al gewonnen!

De lach brengt helderheid
in gedachten, een uitweg,
in de zin van het woord.

Waarom?
zijn er zoveel mensen,
die gebukt gaan onder stress?

Lidy De Brouwer
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Meditatie

Bureaucratie in het voorhof van de kerk 
Handelingen 8, 26 – 39

Het verhaal van de Ethiopiër 
die naar Jeruzalem gaat om 
kennis te maken met de God 
van Israël is ons bekend van-
uit de Bijbel. Het leert ons 
dat niet alleen in onze dagen, 
maar er ook in het verleden 
mensen zoekend rondliepen 

naar antwoorden op hun vragen. Mensen die 
iets misten in hun leven, mensen die zich niet 
goed in hun vel voelden, mensen die somber of 
niet gelukkig waren.  

Hoe deze eunuch over God hoorde in Afrika staat 
niet in de Bijbel, maar de verhalen die hem be-
reikten, fascineerden hem en hij wilde gelijk na-
der kennis maken met Hem. Daarom was hij op 
reis gegaan naar Israël waar de tempel van deze 
God staat. 

De afstand die de Ethiopiër moest afleggen van 
Afrika tot Israël moet in die tijden zeker enkele 
maanden geduurd hebben. Toch heeft deze amb-
tenaar er tijd en geld voor over. Het feit dat hij 
die reis doet, toont wel zijn interesse in de God 
van Israël.

Volgens de schrijver van het boek Handelingen 
lijkt de zoektocht in eerste instantie een misluk-
king te zijn. De eunuch kan niet bij de God van 
Israël komen. In Zijn tempel in Jeruzalem moest 
de man op het buitenste voorhof blijven. Hij was 
geen Jood en in de kerk was alleen voor hen toe-
gang. 

De wet van Mozes maakte specifieke voorschrif-
ten met betrekking tot toelating tot de gemeen-
schap van Israël van niet-geboren Israëlieten, 
maar deze voorschriften waren niet van toepas-
sing voor de Ethiopiër. Hij was een eunuch en in 
de wet stond duidelijk dat: “mannen bij wie de 
zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, 
niet mogen deelnemen aan de dienst van de 
HEER” (Deut 23, 2). Al wilde de hoge ambtenaar 

van de kandake, de koningin van Ethiopië het 
graag, het was niet mogelijk om kennis te maken 
met de God van Israël. U ziet, de bureaucratie is 
niet alleen een verschijnsel in onze dagen. 

Wat moet dat een teleurstelling geweest zijn 
voor de Ethiopiër. Hij wil bij de God van Israël 
horen maar kan niet, de kerkorde laat dat niet 
toe, het plaatselijk reglement blijkt te strikt te 
zijn. Het is raar maar wel waar, soms maken re-
gels God onbereikbaar. Teleurgesteld neemt de 
Ethiopiër afscheid van Israël om terug te keren 
naar Afrika. 

Ook in 2022 zijn er mensen die op zoektocht zijn, 
op zoek naar God en naar de zin van het bestaan, 
naar waarheid, vreugde en vrede. Maar en dat 
maakt de zaak soms problematisch, de bureau-
cratie is nog niet verdwenen. De regeltjes bepa-
len ook in onze dagen hoe het moet en buiten de 
lijnen kleuren wordt niet in dank aangenomen. 
Voor sommigen eindigt dan ook vandaag de 
zoektocht al in het voorhof van de kerk. God lijkt 
onbereikbaar te zijn.

Jeruzalem verdween al in de verte en terwijl de 
Ethiopische man teleurgesteld in zijn wagen zit te 
lezen, komt er iemand naar hem toe, Filippus, die 
speciaal gestuurd was om de Afrikaan te bemoe-
digen. “Begrijpt u wat u leest?” - stelt Filippus de 
vraag en na een negatief antwoord vanwege de 
Ethiopiër begon de apostel hem Jezus te verkon-
digen. 

Vandaag is het ook belangrijk dat wij mensen 
ontmoeten die onze vragen beantwoorden kun-
nen en uitleggen wanneer wij iets niet begrijpen 
en dat op een correcte manier. In de uitleg van 
Filippus mag de eunuch horen dat mensen aan-
vaard worden en welkom zijn bij God. 

Wat was de Ethiopiër blij toen hij mocht horen 
dat ondanks alle kleine lettertjes die in de Thora 
stonden, hij via Jezus toch bij de God van Israël 
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Allerlei

Hartelijk gefeliciteerd aan 
de jarigen!
01 oktober : Laurent De Hainaut
04 oktober: Frank Van De Walle
04 oktober : Mieke Felix
05 oktober: Michiel Van Bree
06 oktober: Mauro De Waele
08 oktober: Danielle Van Damme
16 oktober: Jasmien van Belle
19 oktober: Paul Bruynooghe
20 oktober: Merel Parlevliet
22 oktober: Daniël Van Belle
29 oktober: Nico van Belle
30 oktober: John De Backer
31 november: Annette Egjenguele

mag horen. Lucas vertelt nog aan ons dat zodra 
de eunuch water ziet hij zich laat dopen en, zo le-
zen we dan “hij vervolgde zijn weg vol vreugde”.

Aan het begin van deze reformatiemaand hoop 
ik van harte dat wij allemaal deze vreugde mo-
gen kennen, de vreugde omdat we door God 
aanvaard zijn.                                                                        

Over bepaalde dingen denken wij misschien ver-
schillend en we leggen de Bijbel op verschillende 
manieren uit en hierdoor zijn wij door sommige 
groepen niet aanvaard, maar wij zijn wel aan-
vaard door Hem die gekomen is om het verlore-
ne te zoeken en te redden. 

Ds. Buzogány Tihamér 

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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Activiteitenkalender
Zondag 02 oktober 12:00-18:00 KRAS-feest in het Park
Dinsdag 04 oktober 14:00  Christelijke tegenculturen
Vrijdag  07 oktober 19:30  Bijbelstudie bij de fam. Schaefer
Vrijdag  07 oktober 20:00  Harpconcert ('t Keerske Brugge)
Zondag 09 oktober   Kerkdienst met Heilig Avondmaal /Startzondag
Dinsdag 11 oktober 14:00  Christelijke tegenculturen
Woensdag 12 oktober   Kerkenraadsvergadering
Zondag 16 oktober 14:30  50 jaar Leprazending (Brussel)
  16 oktober 10:00  dankdienst 150 jaar Nieuwe kerk Horebeke  
  16 oktober 14:30  feestelijke viering Nieuwe kerk Horebeke
Dinsdag 18 oktober 14:00  Christelijke tegenculturen
Woensdag 19 oktober 19:30  Avondcontact (kerk)
Zondag 23 oktober   Oogstdienst in het PCC
Dinsdag 25 oktober 14:00  Christelijke tegenculturen
Zondag 30 oktober 14:30  Bevestiging ds. E. van der Linden (Gent-Rabot)
Woensdag 09 november    Kerkenraadsvergadering
Woensdag 14 december   Kerkenraadsvergadering
Zondag  18 december   Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zondag 12 februari   Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Agenda

Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de 
kerk op de Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoon-
lijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden. De 
voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

04 september: Francine Ongenae t.g.v. haar kroonjaar
11 september: Anette Edjenjuele ter bemoediging
18 september: Jo en Mireille Cottenier ter bemoediging
25 september: Christiaan Buysse ter bemoediging
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Dienstenrooster

Zondag, 2 oktober                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst 
 
Zondag, 9 oktober                                                                 Startzondag met Avondmaal Aan tafel
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Bea Baetens / Aletta Rambaut
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst 
 
Zondag, 16 oktober                                                                                                                                                
Voorganger   mevr. Antoinette Panhuis
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle /  Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Bea Baetens
 
Zondag, 23 oktober                                                                                             Oogstdienst in het PCC
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer/ Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Sint-Michielsbeweging
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Rita Martens / Serge Engelbosch
 
Zondag, 30 oktober                                                                  Hervormingsdag / Aanvang Winteruur
Voorganger   Mieke Felix
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Micheline Morel
 
Zondag, 6 november                                                                                                                                        
Voorganger   Gastvoorganger
Kerkenraadsleden van  dienst Bea Baetens / Francis Van De Walle
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Julie en William Vanderbauwhede
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Bijbelleesrooster

 Oktober

zo 2 okt  Lucas 17:11-19  Tien gereinigd, één genezen
ma 3 okt Lucas 17:20-37  Word geen zoutpilaar
di 4 okt  Lucas 18:1-8  De aanhouder bidt
wo 5 okt Lucas 18:9-17  Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'
do 6 okt  Lucas 18:18-30  Rijkdom
vr 7 okt  1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning
za 8 okt  1 Koningen 21:17-29 Genadig God
zo 9 okt  1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’
ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap
di 11 okt 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer?
wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen
do 13 okt Psalm 113  Lof zij de HEER
vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft!
za 15 okt 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel
zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet
ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot
di 18 okt 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer
wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren
do 20 okt Lucas 18:31-43  Kom dat zien!
vr 21 okt Lucas 19:1-10  Groot in het koninkrijk van God
za 22 okt Lucas 19:11-28  Gebruik wat je hebt
zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond
ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop
di 25 okt 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten
wo 26 okt Lucas 19:29-40  Onvermijdelijke eer
do 27 okt Lucas 19:41-48  Emoties
vr 28 okt Lucas 20:1-8  Geen antwoord
za 29 okt Lucas 20:9-19  Toch een antwoord
zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont
ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet
 
 November
di 1 nov  Psalm 84  Allerheiligen - Wonen in Gods huis
wo 2 nov 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer 
do 3 nov 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer
vr 4 nov  2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok 
za 5 nov  2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open
zo 6 nov  2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht


