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Uit de kerkenraad
Punten die ik voor u kan uitlichten uit de notulen
van de laatste kerkenraadsvergadering.
Wanneer deze Kerkbrief in de bus valt, zijn de
grondige onderhoudswerken aan de parketvloer
in de kerk achter de rug. Hiervoor moest al het
kerkmeubilair (behalve het doopvont, dat te
zwaar bleek) verplaatst worden. Na het inoliën,
mocht er een tiental dagen niet op het parket
gelopen worden, reden waarom wij in het PCC
kerkten.
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Terugblik
Bijbelstudie
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De nazomer is nu voorbij en de dagen worden
frisser. Mocht het een koude winter worden, dan
overweegt de bestuursraad om kerkdiensten te
laten plaatsvinden in het PCC om zodoende te
zorgen voor een lagere energiefactuur.
Het Seniorenkerstfeest zal dit jaar doorgaan op
maandag 19 december om 15:00 in het PCC.
Hierover verneemt u meer in de volgende Kerkbrief. Noteer de datum alvast.
Maar eerst bereiden wij ons stilaan voor op Advent. De eerste Adventszondag valt al op 27 november.
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Bijbelleesrooster

Kom tot ons, de wereld wacht
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.
Bea Baetens
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Terugblik
7 oktober|Bijbelstudie Abrahamitische Oecumene
Op vrijdag 7 oktober werden we bij Hans en Marijke Schaefer
gastvrij ontvangen voor de eerste bijbelstudie in het nieuwe
kerkelijk jaar. Het onderwerp was: een antwoord vinden op de
vraag of Allah in de Koran dezelfde God is die we uit de Bijbel
mogen kennen.
Ds. T. Buzogáni vergeleek samen met de deelnemers verschillende teksten uit de Koran met de Bijbel. Conclusie, de overeenkomsten zijn zeer groot behalve dat wij in de Bijbel een
onvoorwaardelijke God leren kennen, terwijl in de Koran een
belonende of een straffende Allah verschijnt naargelang de
verdiensten van de gelovige. In een tweede gedeelte werd
onze inwendige mens door Marijke verwend en werd er na gediscuteerd. Verschil in onze geloofsbeleving kan best als het respect voor elkaar onze samenleving
schraagt.
Francine Ongenae

9 oktober|Startzondag
		

Aan tafel

Om regen en vochtigheid zeker de pas af te snijden, besloot de kerkenraad, de uitgestelde startzondag niet te laten plaatsvinden in De Pinte bij Ann en Francis Van de Walle, maar in de Pichalzaal van
het Protestants Cultureel Centrum, Keizer Karelstraat 187 te Gent.
Zoals u in de vorige Kerkbrief kon lezen, werd deze
zaal grondig genoveerd, een reden voor de vzw De
Vlaamse Olijfberg om ter gelegenheid van het opnieuw in gebruik nemen van de zaal, een receptie
aan te bieden. Bij een receptie hoort een speech,
die Anton Renting graag op zich nam en waarbij hij
op twee oudgedienden (Janny Geluk en Arnold De
Jonge) beroep deed om de schilderijen van ds. en
mevr. Pichal opnieuw te onthullen.
Na de receptie was het tijd om, zoals dat heet, de inwendige mens te versterken, dit keer met een rijkelijke barbecue en diverse slaatjes, voorbereid door
deelnemers aan de startzondag.
Eens de tafels afgeruimd, konden de volgende vragen besproken worden door zes groepen.
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Terugblik
Jezus nodigt iedereen uit voor de maaltijd, want aan zijn tafel is er plaats voor iedereen. Zijn de plaatsen van onze kerkbanken ook voor iedereen? Wat denken jullie, zijn wij een gastvrije gemeente of is
er nog werk aan de winkel?
Alle groepen waren het erover eens dat Gent-Brabantdam een zeer gastvrije gemeente is, die open
staat voor nieuwe gezichten en iedereen welkom heet. Deze gastvrijheid mag echter nooit zover
gaan, dat wij kleurloos worden. We vinden het belangrijk, onze identiteit te bewaren en duidelijk te
maken waarvoor wij staan. Deze gastvrijheid wordt ook letterlijk getoond door de tafels en stoelen
bij het binnenkomen van de kerk, waar kerkgangers een kop koffie
of thee kunnen drinken bij een gesprek na de kerkdienst. Zoals bijna
elke gemeente in Vlaanderen zouden wij ons publiek graag verjongen, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn.
De Emmaüsgangers waren verdrietig. Nadat ze Jezus herkend hebben, komt hun levenslust weer terug. Zijn er momenten, waarop wijzelf Jezus niet herkennen in ons leven?
Ook tegenwoordig zijn er veel mensen die verdrietig zijn. Kunnen wij
als kerk of gemeente iets voor hen betekenen? Zo ja, hoe en zo niet,
waarom niet?
Iedereen maakt wel eens moeilijke momenten door in zijn leven,
momenten waar je het noorden kwijt bent. Dan is het goed zich het
lied Wat de toekomst brengen moge te herinneren:
		
…
		
Heer, ik wil uw liefde loven,
		
al begrijpt mijn ziel U niet.
		
Zalig hij, die durft geloven,
		
ook wanneer het oog niet ziet.
		
Schijnen mij uw wegen duister,
		
zie, ik vraag U niet: waarom?
		
Eenmaal zie ik al uw luister,
		
als ik in de hemel kom.
		
…
Anderen kun je helpen door empathie te tonen, present te zijn
voor de mensen, zonder echter opdringerig te zijn. Het zou goed
zijn om meer contact te zoeken met mensen in kansarmoede en
in eenzaamheid en tegelijkertijd je identiteit duidelijk te maken, al
blijft het voor sommigen moeilijk om over hun geloof te praten. We
zouden meer fierheid moeten tonen als het op ons geloof aankomt.
Wat vinden jullie van dit soort gesprekken? Regelmatig doen b.v. een
keer in twee maanden (eventueel te combineren met een lunchzondag) of is een keer per jaar voldoende?
Deze gesprekken werden als positief ervaren, maar de algemene
tendens is toch om deze te beperken tot een paar keer per jaar.
Lunchzondagen zouden wel regelmatig mogen plaatsvinden: je eet
en praat samen, eventueel nog over de preek.
Een goede film met mogelijkheid tot napraten zou ook interessant
zijn.
./...
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Terugblik

Na het samenleggen van de resultaten van de gesprekken in de zes groepen was er nog een heerlijk
dessertbuffet, eveneens voorbereid door de deelnemers en werd het stilaan tijd om de dag af te
sluiten.
Hartelijk dank aan iedereen voor jullie inzet en inbreng!
Was u niet aanwezig bij de Startzondag en hebt u bepaalde ideeën in het kader van bovenstaande
vragen, dan kunt u die altijd kenbaar maken bij de predikant of een kerkenraadslid.
Bea Baetens

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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Vooruitblik
Nieuws van het stadspredikantschap
Ds. Heleen Ransijn is inmiddels verhuisd naar Gent en heeft haar intrek genomen in
de gerenoveerde pastorie aan de Begijnhoflaan 29. Ze werd hartelijk verwelkomd
en kreeg namens de beide kerkgemeenschappen, Gent-Brabantdam en Gent-Rabot, een mooie kamerplant.
In samenspraak met het districtsbestuur, de kerkenraden en de begeleidingscommissie werd afgesproken dat de officiële start van het project nog een beetje uitgesteld moet worden, maar dat Ds. Heleen Ransijn vanaf 1 november wel begint
met een aantal werkzaamheden. Ze zal in de komende weken low profile gaan kennismaken met diverse organisaties, personen en de kerkenraden in het Gentse, en
ideeën verzamelen. We hopen dat de officiële start van het project na 15 november kan plaatsvinden. We zien allemaal uit naar een goede samenwerking.
Namens districtsvoorzitter ds. Peter Smits,
ds. Jannica de Prenter.

5 en 6 november|Synodevergadering
Dit jaar is er weer een tweedaagse synodevergadering, die door zal gaan op
5 en 6 november in het Huis van Onze Lieve Vrouw Vogelzang in Sint-PietersWoluwe.
Het thema van deze synodevergadering is net als Profest: ‘Wie zal ik sturen,
wie kan namens ons gaan?’ Het visioen in Jesaja 6,8 roept ons op om ons
te bezinnen op onze protestantse kerk. De VPKB is een kerk in de krimp; we
worden steeds kleiner. Er zullen altijd mensen zijn die zich geroepen weten.
Door de eeuwen heen heeft de protestantse kerk in België zich in de meest moeilijke omstandigheden staande weten te houden. Maar deze nieuwe omstandigheden vragen wel om een ernstige
bezinning op wat goed beleid is, en wat verantwoordelijk en verstandig is. Er zullen in de toekomst
moedige keuzes moeten worden gemaakt. “Ecclesia semper reformanda est?”
Ds. Jannica de Prenter

13 november|Concert Gent-Rabot
Op 13 november om 19:30 treedt het ensemble Apsara op. APSARA is een ensemble met een variabele bezetting, met als middelpunt de blokfluit. De musici blijven zoeken naar ongewone muziek,
ongehoorde klanken en nieuwe combinaties met andere instrumenten of media. De ambitie van
APSARA is om gevarieerde programma's vol uitdaging en verrassing te presenteren. Kamermuziek is
al eeuwenlang het eigenlijke terrein van de blokfluit. Sinds de oprichting in het jaar 2000 voert APSARA hedendaagse en oude muziek van allerlei slag uit.
Volwassenen : € 10 VVK / € 12 Avondkassa
Studenten en UITPAS : € 3 VVK / € 5 Avondkassa
-12 gratis
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Vooruitblik
Een kindergebedje voor het slapen gaan…
Ik ga slapen, ik ben moe.
Sluit mijn beide oogjes toe.
Here, houdt ook deze nacht
Over mij getrouw de wacht…
Amen.
Lieve kinderen,
Jullie zijn weer buitengewoon welkom in de kinderkerk
op zondag 13 november!
Wilma Meijerink en Martine De Jonge

16 november|Avondcontact met Alexandra van Dongen
Dichter bij Vincent. Alledaagse voorwerpen in het
werk van Vincent van Gogh
Vincent van Gogh (Zundert 1853 – Auvers-sur-Oise 1890) beeldde veelvuldig alledaagse objecten af in zijn werk. Die figureren al in zijn vroegste tekeningen van Brabantse interieurs en wat later ook in zijn (bloem-)stillevens. Enkele van die materiële attributen, zoals
een Frans aardewerken likeurkannetje en een Normandische koperen canne à lait (melkkan), zijn
dankzij Vincents schoonzus Jo van Gogh-Bonger bewaard gebleven. Deze voorwerpen werden nooit
eerder nauwkeurig bestudeerd. Uit recent onderzoek van kunsthistoricus Alexandra van Dongen
blijkt dat een precieze identificatie van Vincents materiële modellen soms nieuw licht kan werpen op
de mogelijke plaats van vervaardiging en de datering van zijn werk. Van 30 juli tot 30 oktober 2022
vindt in het Van GoghHuis te Zundert een tentoonstelling plaats over dit onderwerp naar aanleiding
van het verschijnen van de nieuwe publicatie van Alexandra van Dongen.
Drs. Alexandra van Dongen studeerde museologie en kunstgeschiedenis. Sinds 1986 is ze werkzaam
in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam, waar ze vanaf 1992 de functie van conservator
Historische Vormgeving vervult.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Zondagavond 27 november 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
2-4 december|Tentoonstelling gemeente Aalst
			 Kaarten die de wereld maken
Laat u betoveren door handgetekende landkaarten en eeuwenoude
verhalen die elk een fragment uit onze culturele geschiedenis tot leven brengen.
Deze unieke tentoonstelling is samengesteld door Tom Schepers.
Hij tekent historische landkaarten en koppelt deze aan symbolen en
verhalen die typisch zijn voor dit gebied en bepalend zijn geweest
voor ons denken vandaag de dag. Van vrijdag 2 tot zondag 4 december kunt u tussen 13:00 en 17:00 de collectie bekijken. Ook zal Tom
Schepers elke dag om 14:00 het verhaal vertellen die hoort bij één
van de landkaarten. Verschillende kaarten zijn als print te koop in
verschillende maten.

4 december|Bladelin-ensemble Brugge
Beste muziekliefhebbers,
Op zondag 4 december om 16:00 brengt het Bladelin-ensemble een najaarsconcert in PZ Onze-Lieve-Vrouw, Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge
‘Nun komm, der Heiden Heiland…’
Het Bladelin-ensemble o.l.v. Patrick Beuckels brengt
jullie deze woorden van verlangen, op muziek van
Praetorius (17°E) en Bach (18°E).
Via Gjeilo (20°E) zijn Luminous Night of the Soul belanden we in een intieme sfeer met Little Lamb, God
bless thee en Mother of God, here I stand van Tavener
(20°E).
We strooien ook al wat kerstsfeer met A Ceremony of Carols van Britten (20°E).
Versterkt door klavier, harp en strijkerskwartet brengen we een vredesboodschap, een boodschap
van verzet tegen ongelijkheid, een boodschap van hoop voor moeder aarde en het leven. Ook Arina
Tsyslianok doet mee en de zus van Patrick Beuckels voert het strijkkwartet aan.
Nun komm…

Patrick Beuckels
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Pastoraat
Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
November, een maand van herinneren… de ene
doet dit nadrukkelijk rond 1 november, met bezoekjes aan de kerkhoven, de ander zal meer
uitkijken naar de gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, voleindigingszondag. Ook in onze gemeente zullen de namen
genoemd worden van wie ons verlaten hebben
in het afgelopen jaar…
Vele andere namen van bekenden en geliefden
blijven trouwens in ons hoofd en in ons hart aanwezig, zelfs al zijn ze soms al lang niet meer onder ons. Hopelijk mogen we ons dan optrekken
aan mooie herinneringen.
Na het overlijden van Wim Bruyneel, in augustus,
werd de familie Bruyneel alweer in groot verdriet
gedompeld: Jan Bruyneel, schoonbroer van Etty
en echtgenoot van Debby, is op 18 oktober overleden na een slepende ziekte. Jullie geloof wordt
wel hard op de proef gesteld maar we bidden jullie het vertrouwen in de Heer toe en Zijn zegen
in deze moeilijke tijd. We wensen jullie elkaars
warmte en nabijheid toe om elkaar te troosten.
Fien Bruyneel en Etty verzorgden de hele mooie
decoratie in het PCC voor de oogstdienst van 23
oktober, waarvoor veel dank! Dat brengt dan
nieuwe herinneringen voor de gemeente.

Voor Karel Piesen is zijn verblijf in Weverbos achter de rug… Na controle in het UZ kreeg hij goed
nieuws, hij mag weer een beetje steunen op zijn
been en mocht naar huis op 27 oktober. Hij is erg
blij want verveelde zich een beetje in het WZC
en gaat nu zijn schade inhalen, vertelde hij mij
(Oost west, thuis best…). We zijn erg blij voor jou,
Karel… maar wees voorzichtig! We hopen dat het
verder herstel goed verloopt!
Annemarie Laruelle-Kop lag met een longontsteking in het ziekenhuis maar is nu terug thuis. We
wensen je een volledig herstel toe, Annemarie!
Thea Van Zuuren kreeg in De Vijvers bezoek van
Marijke. Zij maakten een wandelingetje door de
tuin en Thea was blij met de buitenlucht. Zij krijgt
regelmatig bezoek van kinderen en kleinkinderen en is tevreden op haar afdeling.
Marijke ging ook langs bij Lucy Cornel. Zij is heel
fragiel en breekbaar, ziet slecht maar heeft nog
steeds een heldere geest, wat maakte dat zij een
goed gesprek kon hebben met Marijke.
We zijn dankbaar dat we soms op deze manier
een beetje kleur kunnen brengen in de lange,
eentonige dagen voor sommigen.
Pierre Liagre is zeer tevreden in de Zilversterre.
Hij blijft ook geïnteresseerd in het gemeenteleven en is dankbaar als hij door Rudy naar de kerk
kan gebracht worden.
Herinneringen worden soms moeilijk terug gevonden, worden vaag en onduidelijk, voor een
aantal gemeenteleden… Toch lichten de ogen blij
op als men over vroeger spreekt en hoe fijn kan
dat zijn om terug te denken aan toen… Mensen,
gebeurtenissen, plaatsen, komen dan terug… alsof het gisteren was…
Alsof het gisteren was, mag Pascal D’hont al een
bescheiden (60) kroonjaar vieren, deze maand.
Rita Martens doet daar met gemak 10 jaar bij.
We wensen beiden een prettige en gelukkige
verjaardag toe!
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Pastoraat
Francis Van De Walle steekt heel veel tijd en
energie in het begeleiden als buddy-vriend van
een aantal mensen/gezinnen in de vzw De Helpende Hand. Toch vond hij nog de tijd om o.a. het
werk in de kerk te organiseren, wat het leegmaken van het kerkgebouw en daarna de consistorie betreft, voor het opknappen van het parket
(zie foto onderaan). Dank daarvoor, Francis! Hij
kon zelf óók op helpende handen rekenen, vanuit onze gemeente en van mensen uit de Presbyteriaanse kerk van Kameroen. Aan
allen een hartelijk dank!
Ds. Buzogány geniet op dit moment
van een welverdiende vakantie,
terwijl hij zijn moeder terugbrengt
naar hun thuisland. Oma Buzogány
was hier om de feestelijke, plechtige proclamatie van Tamáz bij te
wonen. Hartelijk gefeliciteerd en
een voorspoedig verder verloop
van de doctoraatstudies gewenst,
Tamáz!

Oktober is heel zonnig en mooi geweest. November wordt wellicht wat donkerder met kortere
dagen. Er zijn zorgen, in ons persoonlijk leven,
in ons werk, in de wereld rondom ons heen… Ik
hoop dat u van de tijd om na te denken en herinneringen op te halen dankbaar kan genieten en
niet in somberheid blijft hangen. Laat ons aan
elkaar denken, een telefoontje of kaartje doet
deugd! Voor een gesprekje mag u altijd contact
opnemen met de kerkenraad en de dominee. Zo
mogen en kunnen we vreugde, zorgen én verdriet met elkaar delen en dit alles in Gods handen leggen…
God zij geloofd in elk seizoen.
Hij maakt het aardse leven groen
Hij bindt ons door een recht geloof
tot zijn gemeente, schoof aan schoof.
Hij heeft ons in de herfst bereid
de vrucht der volle zaligheid
Martine De Jonge
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Meditatie
Kleur bekennen
Op dit moment
ben ik in Transsylvanië in een klein
dorpje, omringd
door heuvels en
bossen. De zon
schijnt van 's morgens tot 's avonds
en de gekleurde
bladeren willen voorlopig nog geen afscheid nemen van de bomen. De zomer blijft dominant en
ik geniet van deze late nazomer.
Een roestkleurig blad dat van onze druivelaar
valt, maakt mij wakker van de warme illusie dat
het nog steeds zomer is en vertelt mij dat de natuur aan het afronden is, dat de zomer voorbij is.
In ons menselijk leven zijn er ook seizoenen die
elkaar afwisselen en hoewel wij liefst in de zomer
zouden willen leven, doet de herfst vroeg of laat
ook in ons leven zijn intrede. Het is geen geheim
dat sommige lotgenoten van ons niet blij zijn met
deze tijd waarin volgens hen alles minder wordt.
Is dat zo?
Achter ons huis in Transsylvanië is er een heuvel, die de mensen van het dorp de grote berg
noemen, waar ik telkens als ik hier ben, op klim.
Vandaag heb ik via hetzelfde pad als altijd weer
de top van de heuvel bereikt en had het gevoel
dat de grote berg nog groter is geworden. Het
uitzicht dat voor mij al goed bekend is, is altijd
anders. In augustus was alles nog groen en nu is
het meerkleurig. Zeker het bos dat achter de grote berg een grote territorium beheerst, laat zien
dat niet elke boom dezelfde is. Drie maanden geleden leek het alsof elke boom hetzelfde groene
kleur had, maar nu hebben de bomen hun kleur
bekent.
Als ik van de top van de grote berg naar het veelkleurige bos kijk, moet ik aan mijn voormalige
buurman uit Horebeke denken met wie ik regelmatig tafelgesprekken voerde in de pastorie op
Korsele. MM was geen protestant, maar hij res12 |

pecteerde de groep mensen van wie ik de predikant mocht zijn. Zijn geloof was anders dan het
mijne en toch konden wij als broeders met elkaar
praten, uren lang.
Zijn favoriete kleur was niet perse de mijne en
zijn ideeën kon ik niet altijd beamen, toch bleven
wij praten en elkaar bezoeken. Ik voelde mij goed
bij hem en hij bij mij. Tijdens de tafelgesprekken
met MM voelde ik mij een vrij en gerespecteerd
mens, ik was nooit bang om kleur te bekennen
en hij ook niet. Pratend met elkaar zijn wij steeds
dichter bij elkaar gekomen en hebben in elkaar
de mens ontdekt, de mens in al zijn kwetsbaarheid. Het is een geschenk van de herfst, de vredevolle aanwezigheid van verschillende kleuren.
Wat maakt de herfst in de natuur zo mooi? Alleen de vele kleuren? Ik denk van niet. Het feit
dat wij weten dat het vérder zal gaan en er een
nieuwe lente zal komen, speelt ook een rol om
de tijd wanneer volgens sommigen alles minder
wordt, toch mooi te vinden.
In een verdeelde kerk en wereld waar de veelkleurigheid in theorie fantastisch is, kunnen we
het één en ander van onze natuur leren. In hetzelfde dorp of stad naast elkaar in vrede leven,
elkaars ideeën en manier van leven en geloven
zonder commentaar aanvaarden zou een schone
kunst zijn.
Straks zullen de veelkleurige bladeren vallen, het
bos achter de grote berg wordt kaal, de temperatuur zal dalen en de bomen moeten samen overwinteren en hopen dat over een paar maanden
de zon weer zal schijnen en warm maakt wat koel
is geworden in de bossen en in ons mensen harten.
Ds. Tihamér Buzogány

District
Nieuws uit het district
Dit overzicht begint dicht bij huis, want op zondag 30 oktober
werd ds. Eefje Van der Linden feestelijk bevestigd als predikant
van de VPKB Gent-Noord. In haar boodschap stond de tekst uit
Lucas 4:38 centraal: “Zij stond op diende hen”. Daarmee heeft de
VPKB in Gent voor het eerst een vrouwelijke predikant.
Intussen is een andere vrouwelijk predikant naar Gent verhuist,
omdat ds. Heleen Ransijn op 1 november benoemd is tot stadspredikant. Zoals in diverse grote steden hebben wij zo ook in de Arteveldestaad iemand die met
een missionaire opdracht en zonder eigen gemeente, die in Gent voor een nieuwe dynamiek moet
zorgen. Wij wensen haar Gods rijke zegen op haar werk. Door enkele hobbels in de laatste rechte lijn,
zal haar officiële bevestiging doorgaan op een latere datum.
Een ander nieuw project is de gemeenschappelijke kerkenraad voor Aalst en Denderleeuw. Na het
vertrek van Tom Schepers (pionier in Aalst) op 1 januari 2023 en het emeritaat van ds. Harry Sinnaghel (predikant in Denderleeuw) op 1 mei 2023 hoopt het district op een intense samenwerking
tussen beide gemeenten. Voor het eerst wordt deze structuur in ons district voorbereid, onder begeleiding van ds. Chris Bultinck die bereid gevonden werd consulent het proces te begeleiden.
In Dendermonde, waar ds. Buzogàny consulent is, wacht men nog op een geschikte kandidaat om de
vacaturetijd te kunnen afsluiten. Dat laatste is ook het geval in Roeselare, waar ds. De Prenter het
consulentschap waarneemt. Vanaf 1 januari 2023 wordt ds. em. Marc Loos dan weer consulent in
Ieper, waar opnieuw een vacature is ontstaan.
Jammer genoeg lijkt Knokke na het vertrek van ds. Robbert Veen niet meer levensvatbaar, en zal het
getuigenis daar een einde nemen.
Naast de zorgen om lokale gemeenten, heeft het district in oktober ook de Synode van 5 en 6 november voorbereid, waar enkele belangrijke actuele punten besproken dienen te worden. Volgende
maand zal daarover dan ook meer nieuws zijn.
Rudy Liagre, districtssecretaris

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
06/11: Pascal Dhont
08/11: William Vanderbauwheede
09/11: Rita Martens
11/11: André Schaefer
12/11: Hannah Van den Hende
13/11: Herwig Smetryns
19/11: Camille Hanappe
19/11: Christelle Kuipers
21/11: Daniël Van Steenkiste
21/11: Peter Hanappe
24/11: Arnold De Jonge
27/11: Els Maassen
02/12: Rudolphe Liagre
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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...
02 oktober: Annue-Marie Laruelle-Kop ter bemoediging
09 oktober: Mieke Felix t.g.v. haar kroonjaar
16 oktober: fam. Buzogány t.g.v. de feestelijke dag van Tamaz
23 oktober: Etty Deelstra yter bemoediging
30 oktober: Lucie Cornel ter bemoediging

Activiteitenkalender
Zat. en zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Vrijd.-zondag
Zondag
Woensdag
Zondag
Zondag
Donderdag
Zondag

05-06 november			
09 november 09:00 		
13 november 19:30		
16 november 19:30		
02-04 december			
04 december 16:00		
14 december			
18 december			
12 februari			
06 april				
04 juni				

Synodevergadering (St. Pieters-Woluwe)
Kerkenraadsvergadering
Concert gemeente Gent-Rabot
Avondcontact
Tentoonstellilng gemeente Aalst
Bladelin-ensemble (OLV-kerk Brugge)
Kerkenraadsvergadering
Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Witte Donderdag met Heilig Avondmaal
Kerkdienst met Heilig Avondmaal

2023
		 mei 				
Art of Faith Festival (voormalige abdij van 		
						Bornem)
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Dienstenrooster

Zondag, 6 november
Voorganger			
Daniël Van Steenkiste
Kerkenraadsleden van dienst
Bea Baetens / Francis Van De Walle
Collectes			
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)			
Patrick Beuckels
Koffiedienst			Bea Baetens
Zondag, 13 november
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)	 		
Koffiedienst			

Daniël Van Steenkiste + Ds. Tihamér Buzogany
Marijke Schaefer/ Bea Baetens
Kerkenwerk / Van Steenkiste kerk in Zuid-Afrika
Ingrid en Pascal Dhont

Zondag, 20 november
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogany
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes			
Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)	 	
Koffiedienst			 Jo en Mireille Cottenier
Zondag, 27 november
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)	 
Koffiedienst	 		
Zondag, 4 december
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)	 
Koffiedienst	 		

Ds. Josée van de Putte
Francis Van De Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk / Diaconie

Voleindingszondag

1ste Advent

Rita Martens en Serge Engelenbosch
Ds. Tihamér Buzogány
Marijke Schaefer / Rita Martens
Kerkenwerk / Kerkbrief

2de Advent

William en Julie Vanderbauwhede
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Bijbelleesrooster

November
Zo 6 nov
ma 7 nov
di 8 nov		
wo 9 nov
do 10 nov
vr 11 nov
za 12 nov
zo 13 nov
ma 14 nov
di 15 nov
wo 16 nov
do 17 nov
vr 18 nov
za 19 nov
zo 20 nov
ma 21 nov
di 22 nov
wo 23 nov
do 24 nov
vr 25 nov
za 26 nov
zo 27 nov
ma 28 nov
di 29 nov
wo 30 nov

2 Koningen 8:1-6
2 Koningen 8:7-15
2 Koningen 8:16-29
2 Koningen 9:1-13
2 Koningen 9:14-29
2 Koningen 9:30-37
Lucas 20:20-26		
Lucas 20:27-40		
2 Koningen 10:1-17
2 Koningen 10:18-36
2 Koningen 11:1-20
2 Koningen 12:1-9
2 Koningen 12:10-22
2 Koningen 13:1-9
2 Koningen 13:10-25
Lucas 20:41–21:4
Lucas 21:5-19		
Lucas 21:20-38		
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 1:27-2:11
Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30
Jesaja 9:7-16		
Jesaja 9:17–10:4		

December
do 1 dec
Jesaja 10:5-19		
vr 2 dec		
Jesaja 10:20-27		
za 3 dec		
Jesaja 10:28-34		
zo 4 dec		
Jesaja 11:1-10		
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Met terugwerkende kracht
Zelfvervullende profetie?
Familiebanden
Een ‘schone’ lei
Nabot gewroken
Gekapt
De mond gesnoerd
Woorden van eeuwig leven
Niemand ontkomt
Baäl neergeslagen
Verborgen baby wordt koning
Het kind en de hogepriester
Herstelwerkzaamheden
Hardleers
Geluk bij een ongeluk
Major donor
Blij vooruitzicht?
Hij komt!
Verlangen
Doelgericht
Eenheidsstreven
Inspanning
Meeleven
Gods woede
Kannibalisme
oogmoed komt voor de val
Nog even
Nietsontziende macht
De telf van Isaï

