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Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  09/282.50.81  marijke.kruyne@gmail.com
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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
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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
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Na de opening van de kerkenraadsvergadering door 
Rita Martens bespraken we een aantal voorbije ac-
tiviteiten zoals Kerst met de kinderen, Kerst met de 
senioren, de Kerstdienst en de Nieuwjaarsreceptie.

Daarna hebben we de feestelijke kerkdienst voor 
Els Maassen voorbereid en gedeeltelijk ook de ge-
meentevergadering van april 2023. In februari be-
spreken we dan de verschillende hoofdstukken van 
het gemeenteverslag 2019-2023. Dit verslag beslaat 
4 jaar o.a. omdat door corona een aantal vergade-
ringen niet kon plaatsvinden. 

Als blikvanger voor deze maand kunnen wij u de 
lunchzondag van 12 februari aankondigen, ge-
volgd door de  Vertelnamiddag met Sam De Graeve 
over zijn laatste boek Dag Vader. Sam De Graeve 
treedt op verschillende plaatsen op zoals in Mi-
nard-schouwburg te Gent en doet ook onze kerk 
aan. Warm aanbevolen. 

Een aantal exemplaren van de NBV-bijbels met 
groot lettertype hebben blijkbaar pootjes gekregen. 
Het is echter niet zo gemakkelijk als gedacht om 
deze bijbels bij te bestellen. Ze zijn nog zeer moeilijk 
te vinden. De zoektocht gaat verder.

In de verdere toekomst plannen we een mini-ten-
toonstelling Talent in eigen huis (begin maart tot be-
gin april) en de eerste contacten werden gelegd met 
een kunstenares die deze zomer zal tentoonstellen 
in het kader van Sacrale Wervels.

Op regionaal (district) en nationaal vlak zijn er nieu-
we en noemenswaardige ontwikkelingen. Zie graag 
verderop in de Kerkbrief.

Tot slot een warme groet aan onze kerkleden die 
door ziekte of leeftijd niet meer naar de kerk kun-
nen komen. We missen jullie en vergeten jullie niet.
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Bestuursorgaan

Oproep kandidaturen bestuursorgaan
Hierbij doet de voorzitter van de protestantse kerkgemeente VPKB 
Gent-Centrum een oproep tot belangstellenden die zich kandidaat wen-
sen te stellen voor een vrijwillige functie van bestuurder (voor een termijn 
van zes jaar) van het bestuursorgaan van de erkende protestantse kerkge-
meente VPKB Gent-Centrum aan de Brabantdam. 

Overeenkomstig artikel 85 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee va-
catures zijn binnen het bestuursorgaan van de erkende protestantse kerkgemeente VPKB Gent-Cen-
trum aan de Brabantdam.
Mevrouw Etty Deelstra en de heer Anton G. Renting zijn beide uittredende bestuursleden (einde 
termijn van zes jaar). Beiden zijn in principe herverkiesbaar.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende drie voorwaarden, komen in aanmer-
king om lid te zijn van het bestuursorgaan: 
1. geregistreerd lid zijn van de protestantse kerkgemeente VPKB Gent-Centrum; 
2.  de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing; 
3.  in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente (of van een van de gemeenten  
 van de gebiedsomschrijving) van de betrokken erkende protestantse kerk. 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen (papier of digitaal) komen in aanmerking. Zij moeten uiterlijk 
vrijdag 3 maart 2023 gestuurd worden ter attentie van de voorzitter van het bestuursorgaan, de heer 
Francis Van De Walle, en ingediend zijn bij: VPKB Gent-Centrum, Sint-Kristoffelstraat 1, 9000 Gent, of 
digitaal aan het e-mail adres van de voorzitter: fjvdwalle@gmail.com
Voor kandidaturen die schriftelijk verstuurd worden via BPost geldt de datum van de poststempel of 
de datum van ondertekening voor ontvangst. 
Voor kandidaturen die via e-mail worden verstuurd geldt de datum van versturen van de e-mail. 
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie (indien digitaal PDF) van de identiteitskaart 
(voor- en achterzijde of indien het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met 
adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2 en 3. 
Na zondag 19 maart 2023 zullen de naam, voornaam en het volledig adres van de kandidaten be-
kendgemaakt worden door uithanging (ad valvas) in de protestantse kerk VPKB Gent-Centrum aan 
de Brabantdam te Gent.

Francis Van De Walle
Voorzitter Bestuursorgaan van de protestantse kerkgemeente VPKB Gent-Centrum
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Terugblik

22 januari|Feestelijke kerkdienst Els Maassen

Dag Els, Lieve Els, 

We kennen elkaar al een tijdje. Al van voor ik ooit één stap in deze kerk had ge-
zet. We waren immers buren. Al is dat misschien een beetje overdreven gesteld. 
Laat ik het zo zeggen: onze woningen, die van jou, die van mij en die van je goede 
vriendin Rose-Marie vormden een driehoek. De kortste zijde ervan verbindt, nog 
steeds, jouw appartement met dat van Rose-Marie. Het verste hoekpunt, een beé-
tje dichter bij het station, was het huis waar ik toen woonde. Rose-Marie vertelde 
mij over haar protestantse vriendin. En toen ik jou leerde kennen, wist ik meteen 
dat jij dat was. 

Hoe heb ik jou leren kennen? Dat weet ik niet meer zo precies. Je kwam kijken en luisteren naar mijn 
optredens tijdens de Gentse Feesten. Ik ontmoette je bij de feestelijke viering van de Gentse Ora-
toriumvereniging in het stadhuis, ter gelegenheid van hun 60ste uitvoering van de Mattheuspassie. 
Hoeveel keren heb jij daarin meegezongen? Ik durf er geen aantal op te plakken. Weet jij het nog? 

Maar ik ontmoette je ook vaak gewoon op straat. En dat niet enkel in de buurt van waar we toen 
woonden, maar omzeggens overal in Gent. En ik ben niet de enige. Jij bezit zo’n beetje - ik durf het 
woord bijna niet uit te spreken - de gave van de alomtegenwoordigheid. Ga ik naar buiten, om even 
een frisse neus te halen of om boodschappen - maakt niet uit - dikke kans dat ik Els tegenkom. Ik heb 
er geen echte berekening van gemaakt, maar ik schat de kans toch minstens één op vijf. 
Zo herinner ik mij een ontmoeting op de hoek van de Voldersstraat en de Lange Kruisstraat, toen we 
het over de toekomstige dominee van de Brabantdamkerk hadden. Die heette Tihamér. Nog altijd. Of 
die keer dat we, tijdens corona, samen op het muurtje voor het Galgenhuisje zaten te praten. Waar-
over dat toen ging, weet ik niet meer. Gewoon wat kletsen zeker? 
En dan, nog niet zo lang geleden, aan het Sluizeken, in de buurt waar ik nu woon. Ik was blij dat ik je 
toen zag. Handiger om zo afspraken te kunnen maken over de bezoekjes aan Huguette, dan via de 
telefoon. 
Al dient erbij gezegd dat die alomtegenwoordigheid je ook vaak onvindbaar maakt, zoals onze domi-
nee daarnet heeft verteld. Want altijd moet je wel ergens zijn om voor te gaan. 

Maar die alomtegenwoordigheid heeft natuurlijk ook vooral te maken met je enorme belangstelling 
voor… ja, waarvoor niet, eigenlijk? Voor alles. Muziek natuurlijk, in de eerste plaats. Opera’s, concer-
ten. De Mattheuspassie. En reizen, vaak samen met Rose-Marie of met Huguette. Dat waren steeds 
andere ontdekkingstochten, op zoek naar schoonheid. Reizen om te leren. 
En daar hoort ook het volgen van cursussen bij. En opzoekingswerk. Bijvoorbeeld in de bibliotheek 
aan de Biezekapelstraat, waar je Marina ontmoette - een andere vriendin van Huguette - om zo weer 
een driehoek te kunnen vormen. Een driehoek van vriendschap en vertrouwen. 

./...

Toespraak van Mieke Felix
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Terugblik 
Maar er is meer natuurlijk. De ernst waarmee je je elke keer opnieuw stortte in de voorbereiding 
van de erediensten waarin je zou voorgaan, toont hoe belangrijk dat voor je was. Wie zich geroepen 
weet, moet zich zorgvuldig van haar taak kwijten. Dat deed je, telkens weer. En dat vijftig jaar lang. 

Compleet met alle hindernissen die een niet-gemotoriseerd mens ondervindt, wanneer het open-
baar vervoer het weer eens laat afweten… Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Wie zich geroepen 
weet, moet opstaan, haar handen uitstrekken en zeggen: “Hier ben ik.” En dan vertrek je. Je ziet wel 
wat er komt. Hoe dan ook gaat het om ontmoetingen. Om vriendschap en vertrouwen. Blijdschap bij 
het weerzien. 

Na vandaag zullen de kringetjes waarin je rondtrekt echter steeds kleiner worden. Na goud komt 
diamant, dan briljant. Hoe stralender, hoe kleiner de edelsteen. Komt er dan een eind aan jouw al-
omtegenwoordigheid? Maar, Els, dat weet je toch net zo goed als ik: dit gaat niet voorbij! Wanneer 
wij - jij  en ik, maar ook alle anderen die jou kennen - in  de toekomst elkaar weer zullen ontmoeten 
(al dan niet in de kerk of op straat) zullen wij elkaar herkennen, blij dat we elkaar terugzien. En in 
dat weerzien, in die vriendschap, in die vreugde, zullen wij ons gesterkt voelen. Gesterkt door die 
Ander, de werkelijk Alomtegenwoordige die ons omringt met Zijn vriendschap en vertrouwen. En 
met Zijn liefde. Zo blijven wij elkaar ontmoeten. Er zullen de herinneringen zijn. Maar er is ook het 
“Zie, ik maak alles nieuw”. Elkaar ontmoeten. Elkaar herkennen. Telkens weer. Nu. In vriendschap en 
vertrouwen. En dankbaarheid. 

Het gaat niet voorbij, Els. Nooit. 

22 januari|Oecumenische viering
Als broers en zussen van elkaar

Jullie komst is een bemoedigend teken van Gods Geest die mensen samenbrengt, over afstanden en 
verschillen heen. Met deze woorden verwelkomde dominee Tihamér van de Protestantse kerk van de 
Brabantdam de aanwezigen tijdens de oecumenische viering op zondagavond 22 januari in Gent. Die 
viering vond plaats naar aanleiding van de Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen (18-25 
januari). 
De voorgangers in de O.L.V. St-Pieterskerk vertegenwoordigden naast twee protestantse gemeen-
schappen ook de anglicaanse, de orthodoxe en de rooms-katholieke kerken, alle lid van het Interker-
kelijk beraad Gent. De sfeer in de viering was biddend en, als we dat woord inclusief mogen gebrui-
ken, oprecht broederlijk.

Men zou zich kunnen blindstaren op de verschillen of gevoeligheden tussen de kerken en op de 
fouten van het verleden, maar wanneer we samen willen bidden, blijkt al gauw hoeveel er gemeen-
schappelijk is, hoe dicht we bij elkaar staan: we hebben de Schrift als bron, het credo als fundament, 
het gebed van Jezus als houvast en verder onze betrokkenheid op de noden van de wereld en onze 
gezamenlijke zending. 

Met de muziek van de oecumenische Taizégemeenschap konden we ook samen zingen. De muzikan-
ten en koorzangers van Arte Musicale onder leiding van Steve De Veirman zorgden daarnaast voor 
een muzikale overweging: het O Radiant Dawn met tekst van Jesaja en op muziek van de Schot-
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Terugblik

se componist James McMillan (°1959). Je kon moeilijk onbewogen blijven bij het aanhoudende en 
steeds indringender klinkende come, gericht tot de Dageraad, het Licht, de Zon van gerechtigheid, 
tot Christus zelf.

In zijn homilie vertrok bisschop Lode van Maarten Luthers commentaar op het Magnificat (de evan-
gelielezing in de viering) waar Luther stelt dat onenigheid ontstaat wanneer we vertrouwen op wat 
we zelf doen in plaats van met Maria God te prijzen en te loven. Een gedachte die je even goed bij de 
katholieke heilige Thérèse van Lisieux vindt of bij de orthodoxe heilige Silouan, monnik van de Athos-
berg. Zo werd oecumenisch aan het licht gebracht dat, als we ons verliezen in kerkelijk en spiritueel 
activisme, we afdrijven van de grote stroom van onze Traditie en dus ook van de andere kerken.

./...
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Terugblik

Terwijl parochies verkleinen en verouderen, groeit er door de instroom van nieuwkomers in West-Eu-
ropa onverwacht een divers, veelkleurig christendom. Mensen van andere kerken en tradities ont-
moeten, hen leren kennen en met hen samenwerken, wordt in de komende decennia dan ook een 
grote uitdaging. Om het te verwoorden met het slotgebed van de viering Doe ons opnieuw ontdekken 
dat Gij ons in de doop hebt aangenomen als Uw geliefde kinderen, als broers en zussen van elkaar in 
Jezus onze Heer.

Dieter Van Belle, bisschoppelijk gedelegeerde oecumene

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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Terugblik

27 januari|Nieuwjaarsreceptie bij bisschop Lode

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 26 februari 2023
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

Het was een blij weerzien op vrijdag 27 januari in het Bisschopshuis. Sinds 2000 was het immers niet 
mogelijk geweest om de traditionele nieuwjaarsreceptie te organiseren. Bisschop Lode begroette alle 
burgerlijke en kerkelijke vertegenwoordigers uit de provincie Oost-Vlaanderen, gaande van architec-
ten en aannemers die werkten voor het bisdom, over de burgemeesters, personeelsleden van de pro-
vinciale diensten en provinciebestuur, personeelsleden van het bisdom tot de vertegenwoordigers 
van verschillende kerkgemeenschappen. In die hoedanigheid waren onze eigen predikant Tihamér 
Buzogány en ikzelf aanwezig en konden wij onze contacten uitbreiden en verder aanhalen. Wensen 
werden uitgewisseld en plannen besproken. De leerlingen van de Hotelschool Stella Matutina uit 
Brakel verzorgden de overheerlijke hapjes. We kijken nu al uit naar een weerzien in 2024. 

Aletta Rambaut
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Vooruitblik
12 februari| Vertelling door Sam De Graeve Dag vader
Sam De Graeve toert al een tijdje rond met de vertelling over zijn va-
der. Hij schreef de ontmoeting neer in een boek. Op zondag 12 febru-
ari hebben we Sam De Graeve te gast. Na een eenvoudige lunch zal hij 
een vertelling houden, getiteld Mijn vader. 
Sam is geen onbekende voor ons want hij is oudleerling van de Gas-
pard de Colignyschool! Tevens is hij een gewaardeerd schrijver en co-
lumnist. Hij schreef voor de krant De Standaad en was eindredacteur 
voor de tv-quiz De Slimste Mens ter Wereld. 

SAM DE GRAEVE reist met zijn vader langs de Muur van Hadrianus. Ze 
hebben tijd zat om te spreken over de liefde, het leven en de dood. 
Maar is alles gezegd bij thuiskomst? Sam vindt van niet en schrijft zijn 
vader een brief. Dat deed Franz Kafka hem voor, al heeft die zijn brief 
nooit verzonden. Ook deze auteur durft de brief niet rechtstreeks te 
versturen, maar wachten tot het te laat is, wil hij ook niet. Sam weet 
dat de reis zal verdwijnen in de nevelen van de tijd, dus hij besluit 

ze op deze manier vast te houden en tracht zijn vader 
alsnog te zeggen wat tijdens de tocht te moeilijk bleek.

EEN HUISKAMER VERTELLING over een vader, een zoon, een brief en een reis.
Sam De Graeve schreef ookj een boek, dat lezenswaardig is. 
(bron: flyer Sam De Graeve)

Lunch              12:00 
Aanvang vertelling  14:00 
Locatie        Protestants Cultureel Centrum
Inschrijven bij       Rita Martens

Aletta Rambaut

15 februari| Avondcontact
Dr. Jonas Roelens : Antisemitisme in de middeleeuwen - 
          Jodenhaat in Europa van de 11de tot de 15de eeuw 

Anti-Joodse propaganda was schering en inslag in middeleeuws Europa. Hoewel er in de vroege mid-
deleeuwen sprake was van een betrekkelijke openheid, zorgden feodaliteit en Kruistochten voor een 
groeiend wantrouwen tegen de Joodse gemeenschappen in Europa. Fake news over Joden die aan-
slagen op hosties pleegden, kinderen op rituele wijze vermoordden of de pest veroorzaakten werd 
op grote schaal verspreid. Boeken, theaterstukken, afbeeldingen en satire creëerden een bijna per-
manent wantrouwen tegenover de middeleeuwse Joodse bevolking, die verplicht werd zich visueel 
kenbaar te maken in de middeleeuwse stad. Dit liet zich ook in onze contreien voelen. Tijdens de 
veertiende eeuw vonden pogroms plaats in Henegouwen, Brussel, Leuven en andere plekken in de 
Nederlanden. In deze lezing proberen we de oorsprong van dit antisemitisme te achterhalen en be-
spreken we de vaak gruwelijke gevolgen ervan. 
 
Dr. Jonas Roelens is historicus aan de Universiteit Gent, waar hij gendergeschiedenis doceert. Zijn docto-
raat werd in 2019 bekroond met zowel de jury- als publieksprijs van de Vlaamse PhD Cup.  
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Vooruitblik
24 februari| Bijbelstudie

De eerste Bijbelstudie van het jaar zal op vrijdag 24 februari in 
het PCC (Keizer Karelstraat 187) plaatsvinden om 19:30 rondom 
een thema die nog nader bepaald moet worden. 
Themavoorstellen mogen jullie via e-mail of telefoon aan mij 
of iemand van de Kerkenraad bekend maken. 

Ds. Tihamér Buzogány 

5 maart om 11:30| Vernissage Talent in eigen huis
Het idee sluimerde bij mij al lang om in onze kerk eens te tonen wat mensen onder ons allemaal in 
hun mars hebben en nu zal het er in maart dan ook echt van komen. Dan zullen 7 exposanten enkele 
schilderijen en foto’s van hun hand uitlenen.

Lydie De Brouwer hoef ik eigenlijk niet voor te stellen, we kennen haar gedichten, maar wist u dat zij 
ook schilderde?
Rita De  Waele heeft als kleuterjuf op de Gaspard misschien uw 
kinderen of kleinkinderen wel onder haar hoede gehad en voor-
bereid op de lagere school. Na haar pensioen heeft zij het pen-
seel opgenomen en ziet u een andere kant van haar creativiteit.
Ook Ingrid Rog-Van Kesteren kan op een lange loopbaan als 
kleuterjuf en collega van Rita terugzien en zij vond en vindt nog 
altijd in tekenen en schilderen een heerlijke ontspanning.
Het is heel fijn dat ook Caroline François mee wilde doen en een 
paar werken uit haar uitgebreide collectie aan ons komt voor-
stellen.
Als enige man in ons groepje schilders stel ik graag Karel Piesen 
en zijn werk aan u voor.
Daarnaast hebben twee fotografen werk ter beschikking ge-
steld voor deze mini-tentoonstelling: Wim Piesen, die al eens 
meewerkte aan een project tijdens Sacrale Wervels en Robbe 
Adams, die heel wat foto’s verzorgt  voor de verjaardagskaarten 
die u van onze gemeente op uw feestdag in de bus krijgt. 
Het thema voor deze tentoonstelling die gedurende de week-
ends tijdens de veertigdagentijdtijd in ons kerkgebouw te be-
wonderen zijn is 

Verwondering en inkeer                            

Laat u zich graag verwonderen? Kom dan op zondag 5 maart 
naar de vernisage om 11.30 uur aansluitend op de eredienst. 
Van harte welkom.

Marijke Schaefer
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Vooruitblik
7 en 8 maart| Jaarlijkse tweedaagse conferentie 

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël Noord-Brabant / Limburg en de 
Réunion Wallonne in samenwerking met de Antwerpse Contactgroep voor 
Joods-Christelijke Betrekkingen organiseren op 7 en 8 maart 2023 de jaarlijk-
se tweedaagse conferentie in het Provinciaal Vormingscentrum te Oostmalle 
(België) met ditmaal als thema:
 

 Mens en aarde, mij een zorg?! een joods en een christelijk perspectief.
 
Voor  eenieder wie zich wil verdiepen in de relatie van Jodendom en Christendom is dit een uitgele-
zen mogelijkheid.
Tijdens de conferentie verwachten wij de volgende sprekers: Rabbijn Clary Rooda; Karel Malfliet; 
Björn Lous; Trees van Montfoort; Roel Bosch.
Ter plekke is overnachting met vol pension gebruikelijk. Prijs vanaf 125 euro (studenten vanaf 75 
euro). Indien gewenst kunt U ook voor een enkele dag inschrijven.
 
Een uitvoerige beschrijving met het programma en aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij dhr. 
Derk Blom, Sperwerhorst 7, 5431 KW Cuijk, Nederland, e-mail: derkblom@gmail.com 

16 april| Gemeentevergadering

De gemeentevergadering, die op 16 april a.s. samen-
geroepen wordt, is samengesteld uit alle stemgerech-
tigde leden. Belangstellenden en jongeren kunnen op 
hun vraag tot de gemeentevergadering worden toege-
laten en er gehoord worden. 

Op de agenda van deze gemeentevergadering staan:
. bespreking van het gemeenteverslag 2019-2023;
. tussentijdse verkiezing kerkenraad;
. verkiezingen bestuursorgaan.

De overeenkomstig artikel 10 van het gemeentereglement samengeroepen gemeentevergadering 
neemt geldige besluiten met over alle punten die op de agenda vermeld staan wanneer tenminste 
1/4 van de stemgerechtigde leden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is.

Wanneer dit quorum niet bereikt is, zal binnen 10 dagen schriftelijk een nieuwe vergadering worden 
uitgeschreven. Deze vergadering vergt geen voorafgaande aankondiging en neemt geldige besluiten 
ongeacht het aantal aanwezigen of door volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

De kerkenraad heeft een lijst samengesteld van de stemgerechtigde leden. Deze lijst is vier zondagen 
voor de verkiezing in het kerkgebouw op verzoek ter inzage van alle leden van de gemeente.

Bea Baetens
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Voor de kids

Wit
Wit op het dak, wit op de grond,
wit op de auto, wit op de hond.
Wat een wit. Wat een sneeuw.
Wit op mijn haar, wit in mijn mond.
Ik wist niet dat de winter uit zoveel stukjes wit bestond... 

Martine De Jonge
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In memoriam

Afscheid van Pierre Liagre

We zijn dankbaar voor de gezegende leeftijd van 97 jaar en voor de intense mo-
menten van samenzijn.
Pierre werd geboren in Lille (FR) op 20 augustus 1925. Hij trouwde met Laurette 
Calliauw en ze waren 68 jaar gelukkig getrouwd.
Pierre stierf op 12 januari 2023.

Ik herinner mij onze jaarlijkse uitstap met Rondom Sara naar zee waarvan Pierre en 
Loraine ontzettend genoten.

Toen Loraine overleed was Pierre niet meer dezelfde, hij miste haar... hij was dan ook heel blij dat ik 
kwam om over vroeger te vertellen. Sommige verhalen heb ik wel 50 keer gehoord.
Nu hij er niet meer is, zoeken we troost in Gods woord en gebed.
Pierre probeerde van zijn laatste maanden in Zilversterre te genieten, maar hij kon heel opstandig 
worden, wegsluipen of boos worden als hij de code niet kreeg.
God vraagt ons vandaag om het leven van Pierre in dankbare herinnering te bewaren.
Hij geeft ons de zekerheid dat niks bij Hem verloren gaat.
“Ik sta aan het begin en het einde van het leven”
We dragen Pierre mee in ons hart en in gedachten.

Op vrijdag 20 januari namen we in een volle Brabantdamkerk afscheid.
Hieronder het  gedicht dat ik voorlas.

We wensen de familie veel moed en kracht om verder te gaan.
Rita Martens

 En dan komt er de dag
 dat we gedenken wie je was.
 Jouw leven trekt aan ons voorbij,
 we zien weer even: Zo was jij.
 Je houding en je stille lach,
 de lieve handdruk die je gaf,
 je meeleven met iedereen,
 je ging in stilte van ons heen.
 Vandaag leeft jouw herinnering
 als gouden rand rond onze kring.

                                  Coby Poelman



15 | 

Meditatie

Aan de dagenraad van het 
nieuwe jaar werd in onze 
kerk de vraag gesteld: wie 
is Jezus Christus? Hoewel 
dit op het eerste gezicht 
een eenvoudige vraag leek 
te zijn, viel die niet gemak-
kelijk te beantwoorden. 

Er wordt veel over Jezus 
gesproken, maar eigenlijk 
weet men niet zo veel over 
hem. De evangelisten zet-

ten de laatste drie jaar van Jezus' leven in de verf, 
maar hoe hij eruit zag, weten wij niet. Er zijn geen 
afbeeldingen van Jezus uit Nazareth. Wat wij wel 
weten, is dat Jezus Christus de meest invloedrijke 
mens in de wereldgeschiedenis was. 

Voor belangrijke mensen is er altijd veel belang-
stelling, begin 2023 konden wij ook zien dat niet 
alleen de begrafenis  van paus emeritus Benedic-
tus XVI, maar ook de afscheidsceremonie van 
voetbalster Pele veel media-aandacht trok.                                                                                

Tijdens zijn leven stond ook Jezus in het interes-
secentrum van zijn tijdgenoten en bijna ieder van 
hen had een mening over wie Hij is. Johannes 
verwoordt in zijn evangelie wat de broers van Je-
zus denken, namelijk dat Hij een wonderdoener 
is. De mensen in Jeruzalem zeiden van alles over 
Jezus. “Sommigen vonden dat Hij een goed mens 
was, anderen meenden dat Hij het volk misleid-
de” (Joh 7, 13). Als Jezus in de tempel van Jeru-
zalem het woord nam, waren de Joden verbaasd: 
"Hoe weet Hij dat allemaal, terwijl Hij geen op-
leiding heeft gehad?" (Joh 7, 15). Anderen zeg-
gen met overtuiging: Jezus moet wel de Messias 
zijn! De Joodse leiders zijn duidelijk: Jezus is een 
gevaarlijke wetsovertreder en ze sturen mensen 
om hem te arresteren. 

Wie is Jezus in februari 2023 voor ons? En wie is 
hij voor de mensen om ons heen? Antwoorden 
op deze vragen zijn uiteenlopend. Vele mensen 
koesteren dezelfde gedachten als Jezus' broers 
en zien hem als een wonderdoener. Geloof staat 

niet hoog op hun agenda, maar als ze echt in de 
problemen raken en het niet meer zien zitten, 
dan bidden ze toch. Ze roepen Jezus aan want 
wie weet, misschien heeft hij toch een bijzon-
dere macht. Weer anderen zien tegenwoordig in 
Jezus een goed mens van wie wij het één en an-
der kunnen leren, maar het is geen geheim dat er 
ook mensen zijn die niets van hem moeten we-
ten. Mensen in wier gedachtepatroon een man 
die dacht dat hij God was en over wie beweerd 
wordt dat hij op water kon lopen, niet past. 

Tijdens de zondagse diensten wordt er veel over 
Jezus gesproken, Hij is ook vaak gespreksonder-
werp gedurende onze Bijbelstudies maar weten 
wij wie Hij is, kennen wij Hem die de weg, de 
waarheid en het leven is? Jezus kennen, is niet 
alleen een kwestie van het hoofd maar ook van 
het hart. De Joodse leiders uit Jezus' tijd waren 
orthodox in hun opvattingen, ze bestudeerden 
de Thora, zaten vooraan in de synagoge en toch 
kenden ze Jezus niet. Hun ongezonde rechtzin-
nigheid heeft hen heel ver van Jezus geplaatst. 

Een aantal maanden geleden liet iemand weten, 
over geloof praten fijn te vinden maar dat hij 
twijfelt. Ik liet hem weten dat twijfelen ook mijn 
dagelijkse kost is omdat ik in een God probeer te 
geloven die niet zichtbaar, eerder verborgen en 
afwezig is. Wat wij over hem denken te weten, is 
een incomplete waarheid en daarom ontstaat er 
in velen van ons twijfel. 

Wie is Jezus Christus? Ik betwijfel of deze vraag 
ooit op een manier wordt beantwoord die ieder 
van ons genoegen kan geven, maar als wij we-
ten wie Hij voor onszelf is en wat Hij voor ons 
betekent, dan zijn we een stap dichter bij het be-
antwoorden van een vraag die vandaag niet te 
beantwoorden is.  

Ds. Tihamér Buzogány
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Pastoraat
Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Hoe gaat het met uw goede voornemens van 1 
januari nu we een maandje verder zijn? Houden 
ze stand of doet u daar niet aan mee?
Elke dag is eigenlijk een nieuw begin en dat is een 
geschenk en een bevrijdend feit, we mogen elke 
dag opnieuw tot geloof komen en opnieuw be-
ginnen.

De afgelopen maand hebben we weer veel mee-
gemaakt in onze kleine gemeenschap, wel en 
wee, verdriet om een afscheid, vreugde voor een 
gunstige uitslag bij de dokter en alles wat daar 
tussen ligt.

Over het afscheid van Pierre Liagre, ons oud-
ste mannelijk gemeentelid, leest u elders in dit 
blad. Het gevoel van dankbaarheid overheerste 
tijdens de dienst en dat hoor ik ook altijd als ik 
op bezoek ga bij al die kranige dames die nu de 
ranglijst aanvoeren, bij Truus Martens-Bos,  onze 
supersenior, is haar eerste vraag steeds: hoe is 
het met jou en met de kerk, kan ik nog iets doen, 
hebben jullie nog iets nodig? 

Bij Josine De Vloed-Nathon, die 
ook nog zelfstandig woont is het 
telkens de grote dank voor de 
kansen die ze kreeg in haar le-
ven, als kleuterjuf op de Gaspard 
bijvoorbeeld en het geloof dat 
haar tot op de dag van vandaag 
door de moeilijkheden van het 
leven hielp. Zo heeft ieder zijn of 
haar verhaal, mooie levensles-
sen voor degene die ze mogen 
horen.

Verdriet is er voor de familie 
Rambaut nu hun broer en oom 
toch vrij onverwachts is overle-
den in het verre Drente. Ondanks 
zijn hoge leeftijd was Kees Thijn 
nog actief in zijn Museum Thijn-
hof en schilderde hij zelf nog en 
heel vaak vlinders. Wij bieden 
Jantine Rambaut-Thijn en Aletta 

en Alex Rambaut onze oprechte deelneming aan.

Rouw ook in de familie Smetryns. De vader van 
Herwig is onverwachts op 30 januari 's namid-
dags in zijn slaap overleden. Julien Smetryns (92) 
was niet ziek, maar gezien de leeftijd veronder-
stelt de huisarts dat hij aan een hartstilstand 
overleden is. Onze gedachten zijn ook met deze 
familie.

Voor Arnold en Sarah De Jonge is januari maar 
lastig nu een kapotte lift door een lekkage al en-
kele weken dienst weigert. Zo zit Sarah al die tijd 
echt gevangen op de derde verdieping en heeft 
Arnold steeds meer moeite om met de bood-
schappen de trappen op te geraken om Sarah bij 
te staan, ook al zegt hij dat het goed is voor zijn 
conditie. Hopelijk is het leed geleden als u deze 
kerkbrief leest. 

Zo komen we dan vanzelf bij een groep mensen 
die niet zoveel aandacht krijgen en waarvoor 
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toch een mooie naam bestaat nl. de mantelzor-
gers. Al die mensen die stilletjes, alsof het niets 
is, hun partner, ouder, grootouder, kind, vriend 
of buur bijstaan om het dagelijks leven zo goed 
mogelijk door te komen. Wat zeg ik? Ook ‘s 
nachts staan zij vaak paraat. En voor hen neem 
ik in deze wel en wee eens heel diep mijn pet af 
met een groot dank je wel. Iedereen kent er wel 
een paar in zijn omgeving en wie weet, bent u die 
dit leest er zelf ook wel eentje. Uit de verhalen 
die ik krijg als ik op bezoek kom, blijkt ook telkens 
de dankbaarheid voor degenen op wie zij zo no-
dig beroep kunnen doen ook al zullen ze dat niet 
zo vaak zeggen, ze voelen het wel.

De laatste tijd ging het goed met Christiaan Buy-
se, de aangepaste medicatie gaf hem een nieuw 
elan, hij kon bijvoorbeeld weer naar de kerk ko-
men, maar toen sloeg het noodlot toe en brak 
Christiaan zijn rechter bovenarm. Weg zelfred-
zaamheid, weg wandelen met zijn rollator. Wij 
wensen je veel geduld en sterkte toe en bidden 
je toe dat de genezing voorspoedig zal verlopen. 
Gelukkig is Daniël als verpleger je tot grote hulp, 
over mantelzorg gesproken.

Karel Piesen is nog steeds in revalidatie van zijn 
zware val met de fiets. Hij trekt zijn plan maar het 
begint zwaar op hem te wegen nu de lente eraan 
komt en de moestuin wacht. Zijn trouwe hond en 
natuurlijk zijn beide zonen zijn goed gezelschap.

Cees van Leeuwen is zeer gelukkig na een toch 
wel delicate operatie die met goed gevolg werd 
uitgevoerd, waarna Cees al vlug zijn werkzaam-
heden op de Buckwalhoeve terug kon opnemen, 
hoewel de beslissing om wat te minderen met de 
activiteiten en de dieren een goede blijkt te zijn.

Het is fijn dat Simonne Vereecken zich weer be-
ter voelt en we zijn dankbaar met de kaartjes die 
zij weer maakt voor de zondagse bloemen en het 
hervonden contact met Simonne.

Philippe Adams kijkt nu weer met heldere blik 
in het rond na een kleine ingreep en wij zijn blij 
voor jou dat dit lastige ongemak nu verdwenen 
is. 

Pastoraat
Voor Joris van Belle ziet de toekomst er goed uit. 
Zijn baan in Waregem is op zijn lijf geschreven en 
na een paar maanden krijgt hij meer voeling met 
dat toch wat onbekende West-Vlaams en begint 
hij er zich thuis te voelen. De kans is dus groot 
dat hij daar in de omgeving zijn nieuwe stekje zal 
vinden en wij wensen hem daarbij alle geluk en 
voorspoed toe. Gelukkig is Waregem niet zo ver 
en hopen we je  nog regelmatig bij ons zien. 
Dat geldt ook voor je zus Jasmien, ook al heeft 
zij het geluk veel verderop gevonden bij Mathias 
in het verre Zwarte Woud, dat er nu zo mooi wit 
bij ligt onder een dik pak sneeuw. Wat fijn voor 
de familie dat Jasmien weer eens een weekje de 
Gentse kontreien heeft opgezocht en vast wel de 
trappen op is geklommen om Bompa en Bomma 
te bezoeken en bij te praten.

Nu u dit leest zijn de examens voor onze studen-
ten achter de rug en geniet ieder even van hun  
lesvrije week en misschien is de uitslag inmiddels 
ook al bekend. Januari was zoals steeds weer een 
spannende maand voor alle studenten en hun 
omgeving, moge de uitslag jullie motiveren om 
met veel elan en discipline verder te gaan op de 
ingeslagen weg.

Niet alles werd deze maand  bij name genoemd, 
maar daarom niet vergeten. Bezoekjes worden 
steeds gebracht en telefoontjes zijn altijd wel-
kom, zo leven we mee met elkaar. Als we ons dan 
toch nog alleen voelen en de dagen lastig zijn om 
door te komen, weet dan dat er altijd mensen 
klaar staan om een luisterend oor te bieden en 
je nabij te zijn. Laat het gewoon iemand van ons 
maar weten, dan krijgen sombere grauwe dagen 
weer kleur. 

Marijke Schaefer
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Stadspredikant

Een stadspredikant in Gent
Het zal de meesten van u intussen wel bekend zijn: sinds 1 november is er 
een derde VPKB-predikant actief in onze stad. En die is dan nog aangesteld 
als stadspredikant. Maar wat moet je je nu voorstellen bij een stadspredi-
kant? Waarin is die anders dan een gewone predikant? 

Misschien wordt het iets duidelijker als ik erbij zeg dat mijn ondertitel die van 
straatpastor is. Dat geeft aardig aan wat op den duur mijn werkterrein moet 
worden: de straten van de stad Gent. Daarnaast geeft de titel stadspredikant 

ook aan dat ik niet specifiek voor de Gentse VPKB-gemeenten werk, maar dat de hele stad mijn ge-
meente is. En dan in het bijzonder die mensen in de stad die het meest kwetsbaar zijn. 

Dat is nogal een opdracht! Vooral als je pas begonnen bent. De afgelopen twee maanden ben ik dan 
ook vooral bezig geweest met verkennen, mensen leren kennen, ontdekken wat er allemaal gebeurt 
in het Gentse sociale leven... En dat is veel! Zo ben ik bijvoorbeeld al een paar keer een dagje mee-
gelopen met straathoekwerkers in verschillende wijken. Dat zijn mooie ervaringen, dicht op de prak-
tijk. Via één van die straathoekwerkers kwam ik trouwens terecht bij de Gantoise Plantrekkers, een 
voetbalclub voor daklozen en ex-daklozen die wordt georganiseerd vanuit de KAA Gent Foundation. 
Ik heb vroeger altijd gevoetbald, maar ik had nooit gedacht dat ik dat ook nog eens in het verlengde 
van mijn werk zou gaan doen…

Daarnaast heb ik eind november een toerke gemaakt langs verschillende Nederlandse collega's. In 
België ben ik pas de tweede stadspredikant/straatpastor (en de allereerste in Gent), maar in Neder-
land is er in verschillende steden al langer een straatpastor actief of soms zelfs meer dan één. Dat 
gebeurt in de grote steden zoals Amsterdam en Den Haag, maar ook in een provinciestad zoals Hoorn 
in de kop van Noord-Holland. Het waren heel diverse ontmoetingen, met heel diverse mensen in heel 
diverse situaties. 

Zoals gezegd, er gebeurt veel in het Gentse sociale leven. Dat maakt het wel spannend om in dat ge-
heel van alles wat al gebeurt, mijn eigen plek te vinden. Ik heb weliswaar al wat vage plannen; en dat 
hoeft in dit vroege stadium ook niet meer dan dat te zijn. Gaandeweg zal het allemaal wel concreter 
worden. 

Naarmate mijn werk als stadspredikant/straatpastor meer vorm krijgt, hoop ik vaker mijn ervaringen 
in de stad met jullie te kunnen delen. Kerk-zijn is immers niet beperkt tot wat er binnen de kerkmuren 
gebeurt, maar vindt bij uitstek in de wereld plaats. Ook in de wereld van de stad Gent.

ds. Heleen Ransijn
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District

Nieuws uit het district 
Oost- en West-Vlaanderen
De initieel te Gent geplande districtsvergadering is op zaterdag 28 
januari 2023 in Aalst doorgegaan. 

Als afgevaardigde van onze kerkgemeenschap kijk ik terug op een lange, maar constructieve verga-
dering die door de Nederlandstalige vicevoorzitter van de synodale raad werd voorgezeten. Naast ds. 
Jelle Brouwer hebben ook de voorzitter van de synodale raad ds. Steven Fuite en ds. Marcel Pool, lid 
van de synodale raad, voor present getekend op de eerste districtsvergadering van 2023. 

De eind vorig jaar ingediende motie stond hoog op de agenda, samen met het amendement dat een 
paar dagen voor de vergadering werd ingediend door ds. Gert-Jan Kroon. Nadat beide documenten 
door de vele aanwezigen grondig waren besproken, werd er volgens de geldende regels, schriftelijk 
gestemd. Het stemresultaat was overduidelijk: 17 van de 20 geldige stemmen waren voor het ge-
amendeerde eerste voorstel van besluit: 
“Vanwege een vertrouwensbreuk treden de bestuursleden af die in de afgelopen periode lid waren 
van de Gentse gemeenten. Voor de sereniteit en met het oog op het welzijn van het hele district, 
wordt een tijdelijk bestuur verkozen, waarin geen huidige en/of recente leden uit de Gentse kerkelijke 
gemeenten zetelen en dat voor een periode van twee jaar. Ingangsdatum nader te bepalen door de 
districtsvergadering.”

Het tweede voorstel van besluit van dezelfde geamendeerde motie: “Wij stellen eveneens voor dat 
er een onafhankelijk college los van het districtsbestuur en los van de beide Gentse VPKB-gemeenten 
wordt samengesteld voor de begeleiding van de stadspredikant. Dat onafhankelijke college neemt de 
oorspronkelijke opdracht tot begeleiding op zich en rapporteert aan de districtsvergadering” werd 
teruggetrokken en in samenspraak met de betrokkenen is er een bevredigende oplossing gevonden, 
ook dankzij het vriendelijke aanbod van het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen. Bepaalde din-
gen moeten nog nader besproken worden maar de eerste stenen zijn gelegd. 

Een ander belangrijk agendapunt was de verkiezing van nieuwe bestuursleden. 
Ds. Jelle Brouweer las een brief van dhr. Cornelis Blommaert voor waaruit bleek dat Cornelis bereid 
is om zijn mandaat verder te zetten als hij het vertrouwen van de vergadering krijgt. Nele Lemaire 
blijft op post en de vergadering hoopt dat ook de penningmeester dhr. Leendert Holleman, die net 
zoals Cornelis uitdrukkelijk en overtuigend het vertrouwen van het de districtsvergadering heeft, zijn 
taken opnieuw zal opnemen. Ds. Christian Bultinck werd per acclamatie (= unaniem) als voorzitter ad 
interim verkozen. 

Tot slot werden de jaarrekeningen 2022 goedgekeurd, het voorlopige budget van 2023 werd behan-
deld en ook over de Kerkvisitatie werd van gedachten gewisseld.

De volgende districtsvergadering zal op 18 maart 2023 plaatsvinden. 

ds. Tihamér Buzogány
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Nationaal nieuws
Samen Jong
Drie avonden (zoom) over Kerk en jongeren
Theoloog en geestelijk verzorger Kelly Keasberry bespreekt in drie avonden de thema’s uit het boek 
Samen jong. Kernwaarden van een kerk met alle generaties, van Sabine van der Heijen, Vincenza La 
Porta en Jan Wolsheimer.
Per avond staan twee thema’s op het programma die van belang zijn om de kerk ook voor jongeren 
aantrekkelijk te laten zijn. Een leeskring voor iedereen die deze zaak ter harte gaat: kerkenraden, 
jeugdwerkers, predikanten en uiteraard jongeren zelf.
Samen Jong is verkrijgbaar in de boekhandel of online te bestellen en kost 18,99 euro.

Data:  woensdagavonden 15 februari, 1 maart en 15 maart
Tijd: 19:30-21:30
Locatie: online, zoom
Opgave: kellykeasberry@gmail.com

13 mei| Buitengewone synodevergadering
Op deze buitengewone Synodevergadering wordt het document over het beleid t.a.v. het predikan-
tencorps besproken. De daarin beschreven materie zal die dag centraal staan.

Samenstelling Synodale Raad 2023
In december nam de Synodale Raad afscheid van maar liefst de helft van zijn leden namelijk van 
nationaal penningmeester Ferdi Dehousse, vicevoorzitter Franstalig dr. Bernard Espion,  ds. Marc 
Loos (district OWVl) en ds. Léonard Rwanyindo (district Luik). Ook verliet mevr. Thamar Blokland de 
Synodale Raad, daar haar echtgenoot Koen Kinsbergen werd verkozen tot nationaal penningmeester 
m.i.v. 2023.

Nieuwe samenstelling
Voorzitter   ds. Steven H. Fuite 
Vicevoorzitter NL  ds. Jelle Brouwer 
Vicevoorzitter FR  dhr. Jean-Louis Stilmant 
Penningmeester   dhr. Koen Kinsbergen 
West-Henegouwen dhr. Jean-Marie Urbain 
Oost- Henegouwen N.L. mevr. Brigitte Alessandroni 
Luik    dhr. Tillman Ruess 
FR Brabant   ds. Isabelle Detavernier 
OWVL    mevr. Chris De Pauw 
ABL    ds. Marcel Pool 

Benoeming ds. D. Boelens als Coördinator Ambten NL
Acht jaar en dus twee mandaten lang heeft ds. Marcel Pool op zeer betrokken en nauwgezette wijze 
het Coördinatorschap Ambten Nederlandstalig waargenomen. De synodale raad is verheugd te kun-
nen melden dat ds. Douwe Boelens vrijwel meteen inging op het verzoek om ad interim deze taak op 
zich te nemen. Inmiddels heeft de overdracht tussen beide predikanten plaatsgevonden.
Zeer veel dank aan beiden voor hun inzet voor de Kerk!
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Rechtzetting van een artikel in de kerkbrief december 2022
In de kerkbrief van december 2022 is er in het artikel over een terugblik op de tweedaagse syno-
devergadering op 5-6 november 2022 in Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), op blz. 5 jammer genoeg 
een fout geslopen. Mijn excuus hiervoor. Ds. Eefje van der Linden maakte mij hier opmerkzaam 
op, met dank hiervoor. Ziehier de rechtzetting.
Mevrouw Kelly Keasberry werd verkozen als lid van de VPKB Commissie voor Vorming.
Er werd nog geen nieuwe Nederlandstalige vormingsverantwoordelijke benoemd als opvolger 
van Ds. Eefje van der Linden, maar er heeft zich wel al iemand kandidaat gesteld. 

Francis Van De Walle

Vrijwilligers gevraagd voor de koffiedienst
Beurtrol

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

Opgelet
Mogen we jullie vragen, er goed op te letten om enkel kopjes, schoteltjes en dergelijke in de vaat-
wasser te plaatsen. De vaatwasser was defect en de oorzaak was uiteindelijk een tandenstoker 
in de pomp. Bovendien zaten in de filter papiertjes van suiker, theezakjes, tandenstokers, verpak-
king van theezakjes. Die horen thuis in de vuilbak. 
Verder een oproep om in de wasbak van de keuken geen dingen af te wassen die heel vuil zijn 
want op deze manier blokkeer je de afvoer. 
Hartelijk dank bij voorbaat om hiermee rekening te houden.

Bea Baetens

Allerlei

Benoeming ds. Marc Loos als luchthavenaalmoezenier
Jarenlang verzekerde ds. Edwin Delen als luchthavenaalmoezenier met hart en ziel de protestantse 
presentie op de nationale luchthaven van Zaventem.
Om verschillende redenen uitte hij de wens om het stokje over te dragen. De synodale Raad vond ds. 
Marc Loos bereid die m.i.v. januari als vrijwilliger aan de slag is gegaan en dit in een tijd waarin er op 
en rond de luchthaven veel boeiende ontwikkelingen zijn.
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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 aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

01 januari Pierre Liagre ter bemoediging
08 januari Francine Ongenae als bedanking voor de muziek tijdens de Kerstdienst
15 januari Christine van Belle als bedanking voor het orgelspel
22 januari Els Maasen t.g.v. 50 jaar lekenprediker en haar kroonjaar in december
29 januari Jantina Thijn ter bemoediging

Activiteitenkalender
Woensdag 08 februari 19:30 Kerkenraad (bij Bea Baetens)
Zondag 12 februari 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
    12:00 Lunchzondag
    14:00 Vertelnamiddag met Sam Degraeve
Woensdag 15 februari 19:30 Avondcontact: anti-semitisme in de Middeleeuwen
Vrijdag  24 februari 19:30 Bijbelstudie (locatie: PCC)
Zondag 05 maart 11:30 Vernissage Talent in eigen huis
Di./woe. 07 en 08 maart  Tweedaagse conferentie Jodendom-Christendom 

Allerlei
Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
2 februari: An Dzudzman
2 februari: Bea Baetens
4 februari: Josine Nathon
7 februari: André Otto Blommaert
9 februari: Ella Bruyneel
10 februari: Anton Renting
12 februari: Benjàmin Buzogàny
12 februari: Tamàs Buzogàny

13 februari: Karel Piesen
17 februari: Francis Van De Walle
22 februari: Alexia Voorham
26 februari: Micheline Morel

5 maart: Odet Van den Hende
5 maart: Moris Van den Hende
6 maart: Mark Bettens
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Dienstenrooster

Zondag, 5 februari                                                                                              
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Bea Baetens / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst    William en Julie Vanderbauwhede
 
Zondag, 12 februari                           Heilig Avondmaal + Lunch + Vertelnamiddag Sam Degraeve
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Ik help een kind (Prot. Solidariteit)
Organist(e)   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst   Rita Martens
 
Zondag, 19 februari                                                                                                                                         
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Jo en Mireille Cottenier
 
Zondag, 26 februari                                                                                                                                        
Voorganger   Mieke Felix
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle/ Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / diaconie
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Martine De Jonge
 
Zondag, 5 maart                                                                                                            Vernissage Eigen talent
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer  / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst    William en Julie Vanderbauwhede
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Bijbelleesrooster

Bepaalde foto's: Pixabay gratis

 februari   

zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord
ma 6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest
di 7 Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt
wo 8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert
do 9 Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt
vr 10 Matteüs 5:1-10  Gelukkig 
za 11 Matteüs 5:11-20  Zo moet jullie licht schijnen
zo 12 Matteüs 5:21-32  Ga je eerst verzoenen
ma 13 Matteüs 5:33-48  Wees volmaakt
di 14 Spreuken 22:1-8 Een goede naam
wo 15 Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart
do 16 Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor
vr 17 Psalm 24  Hef uw hoofd omhoog
za 18 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker
zo 19 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk
ma 20 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent?
di 21 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde
wo 22 Matteüs 6:1-18  Bid als volgt
do 23 Matteüs 6:19-34  Kijk naar de vogels
vr 24 Matteüs 7:1-12  Zoek en je zult vinden
za 25 Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God
zo 26 Romeinen 5:12-21 Door één mens
ma 27 Romeinen 6:1-15 In dienst van God
di 28 Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid

 
 maart 
  
wo 1 Numeri 10:11-36 Op weg met God
do 2 Numeri 11:1-9  Vuur van de HEER
vr 3 Numeri 11:10-23 Gedeelde last
za 4 Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar
zo 5 Psalm 106:1-23  De zonde van onze voorouders (1)


