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Kerkenraadsvergaderingen kunnen nogal eens uit-
lopen. Maar, dat hoort nu tot de verleden tijd :)  Op 
voorstel van voorzitter a.i. ds. Buzogány zal een ker-
kenraadsvergadering maximaal 3 uur duren. Punten 
die op dat moment nog niet besproken zijn, worden 
uitgesteld tot een volgende keer. 

Als hoogtepunt in maart kondigen wij de tentoon-
stelling Talent in eigen huis aan. Zondag 5 maart om 
11:30 (na de kerkdienst dus) vindt de vernissage 
plaats. Kunt u er niet bij zijn, kom dan zeker achter-
af een kijkje nemen. De openingsuren vindt u op de 
flyer die u via e-mail toegezonden kreeg en er liggen 
ook flyers op de koffietafel voor u klaar.

Van stadspredikant ds. Heleen Ransijn, die bin-
nenkort op onze kerkenraadsvergadering opnieuw 
verslag uitbrengt over haar werkzaamheden in het 
Gentse, vindt u verderop een bijdrage.

Als u deze Kerkbrief ontvangt, zitten we midden 
in de 40-dagentijd (22 februari - 6 april 2023). As-
woensdag is dan al voorbij, maar toch willen we een 
uiterst interessant artikel Aswoensdag - ‘De mens is 
(letterlijk) maar een nietig stofje’ met u delen, dat 
we van Kerknet mochten overnemen.

In de 40-dagentijd, een periode van inkeer en bezin-
ning, leven we toe naar Pasen. Als thema voor deze 
tijd koos de kerkenraad voor Wie zeg jij dat Ik ben? 
dat aangereikt wordt door het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. 
Om u te helpen bewust toe te leven naar Pasen, 
heeft dit Bijbelgenootschap een aantal leesplannen 
ontwikkeld. Elke dag leest u een Bijbeltekst, een 
uitleg en u krijgt een vraag om mee aan de slag te 
gaan. Zo leeft u bewust toe naar Pasen! Meedoen 
kan via debijbel.nl 
 
De kerkenraad wenst u alle goeds toe in deze aan-
loop naar Pasen.
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Terugblik

12 februari|Lunchzondag en 
 vertelling door Sam De Graeve: Dag vader
Na een lekkere lunch met kippensoep, wortelstoemp met beefburger en cho-
colademousse als toetje (met Tihamér en Wilma Buzogány en Joris van Belle 
als keukenpieten) was het rond 14:00 tijd voor de vertelnamiddag met Sam De 
Graeve. 

“Sam De Graeve werd geboren en gaat naar alle waarschijnlijkheid dus ook 
dood. Meer valt er volgens hem niet te zeggen. Hij laat wel sporen na in het le-
ven. Onder andere als hoofdredacteur, televisiemaker, columnist en uitgever, als 
echtgenoot, vader van drie en ook als zoon.”

Sams vader is een gesloten man en blijkbaar niet zo behendig. Als hij op een dag 
aan de eetkamertafel aankondigt dat hij op wandelvakantie gaat langs de Schot-
se Muur van Hadrianus (grens tussen Engeland en Schotland) kijkt Sams moeder 
Sam met vragende blik aan om zijn vader niet alleen op die wandeling te laten 
gaan, maar hem te begeleiden. Een reis met vader geeft tijd om te spreken over 

de liefde, het leven en de dood, meent Sam. Tijd om zijn vader trachten te doorgronden.

In deze voorstelling nam Sam ons mee op een wandeltocht, langs een oude muur, maar ook door 
een oud geheugen. Het resultaat was een prachtige monoloog die ons deed lachen, maar die ook 
ontroerde, want wat tijdens de tocht onuitspreekbaar bleek te zijn, probeerde Sam hier alsnog te 
vertellen.

Voor de ± 25 aanwezigen werd het een onderhoudende namiddag met fijne humor, maar ook een 
namiddag die aanleiding gaf tot introspectie.

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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Terugblik
15 februari|Interlevensbeschouwelijke dialoogtafels 
                      aan UGent
Op woensdag 15 februari organiseerde het Forum Interlevensbeschouwelijke Dialoog aan UGent 
twee sessies Interlevensbeschouwelijke dialoogtafels onder het motto: Durf Divers Denken.
De centrale vragen om in dialoog te treden waren: 
• welke plek heeft levensbeschouwing vandaag aan de UGent en waar willen we naartoe ?
• Waarin verschillen we ?
• Maar wellicht belangrijker: hoe kunnen we, door goed naar elkaar te luisteren, onze visies  
 met elkaar verbinden, om in plaats van naast elkaar, met elkaar te leven ?

Bedoeling van deze dialoogtafels was vooral om in een open geest van wederzijds respect goed naar 
elkaar te luisteren, in de hoop dat zo alvast negatieve vooroordelen, onbegrip en onzekerheid wor-
den weggenomen. Daarbij heeft de stuurgroep van dit Forum in eerste instantie alle zeven door de 
Belgische Overheid erkende levensbeschouwingen uitgenodigd, plus enkele middenveldorganisaties 
die al jarenlange ervaring hebben met de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Enkele leden van de interlevensbeschouwelijke stuurgroep hadden deze ontmoeting met dialoogta-
fels  zorgvuldig voorbereid. Dat bleek op de dag zelf, toen we merkten dat deze dialoogtafels goed 
werden ingeleid en geleid.
Voor de eerste dialoogtafel waren dat de heer Khalid Benhaddou, voorzitter van de stuurgroep, en 
Protobresbyter Dominique Verbeke, vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk Gent. Voor de twee-
de dialoogtafel was dit opnieuw de heer Khalid Benhaddou als voorzitter, en Filip De Cavel, vertegen-
woordiger van de protestants-evangelische kerk, en mevrouw Yasmine Kaied, faculteit PPW, UGent, 
als animatoren.

Om die dialoogtafels in goede banen te leiden, vroeg Filip De Cavel aan alle deelnemers om de vol-
gende vijf spelregels na te leven:
1. reageer niet met : ‘ja, maar …’; wel met : ‘tiens, interessant … ‘ (=> openheid)
2. gelijkwaardigheid (= wederzijds respect)
3. stel je antwoord wat uit, laat eerst even bezinken, val niet in de rede.
4. stel verduidelijkingsvragen
5. onderzoek, behoud het goede (1 Tessalonicenzen 5: 21)

Voor de Gent-Brabantdamkerk hebben ds. Tihamér Buzogány en Francis Van De Walle deelgenomen.
In de voormiddag brachten enkele studenten naar voor dat hun geloof als een moreel kompas is voor 
hun leven. Daarbij werd de volgende kanttekening gemaakt: ja, moraal is goed, maar bedenk wel dat 
over-moraliseren veel religie kapot heeft gemaakt.

Voorts hoorde ik de bedenking dat heel wat studenten vandaag meer bezig zijn met het hier-nu-maals 
dan met het hier-na-maals. B.v. voor moslimstudenten tijdens de vastenperiode: in plaats van: vasten 
doe je voor het hiernamaals, hoor je b.v. vaak de bedenking: vasten is goed voor de gezondheid.
Het viel mij op dat er voor deze dialoogtafels vooral studenten waren komen opdagen die zichzelf 
voorstelden als behorend tot de protestants-evangelische, islamitische en de niet-confessionele vrij-
zinnige levensbeschouwing. Persoonlijk had ik trouwens op een grotere en meer diverse opkomst 
van studenten gehoopt, meer dan een tiental. Misschien is dit iets dat nog kan en moet groeien. 

./...
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Vooruitblik 

10 maart|Annulatie kaas- en wijnavond

Anderzijds vond ik het opmerkelijk en positief dat enkele professoren zich speciaal hadden vrijge-
maakt om aan deze dialoogtafels te kunnen deelnemen, met name prof. Dr. Ann Van Hecke en prof. 
dr. Els Goetghebeur.
Beide professoren stelden zich voor als protestants-evangelische gelovigen. Allebei merkten ze op 
dat ze het jammer vinden dat ze de laatste decennia ervaren hebben dat er aan de universiteit min-
der gemakkelijk openhartig over geloof gesproken wordt dan vroeger. Beide hopen dan ook dat er 
weer meer openheid en wederzijds respect zal groeien ten aanzien van mensen met diverse levens-
beschouwingen, met name dankzij initiatieven zoals deze dialoogtafels en dankzij hopelijk nog meer 
en andere initiatieven van het Interlevensbeschouwelijk Forum aan UGent.

Francis Van De Walle

De aangekondigde Kaas- en wijnavond van 10 maart a.s. op de Gaspard de Coligny school zal jammer 
genoeg niet doorgaan. We hopen u allen wel te ontmoeten op het schoolfeest van zaterdag 13 mei. 
Meer details volgen in een komende Kerkbrief.

12 maart|Dag van de levensbeschouwing
Gent heeft tientallen duizenden inwoners die elk een levensbeschou-
wing hebben, wat een rijkdom. En daar kan eenieder op 12 maart ken-
nis mee maken.
Op deze dag van de levensbeschouwingen kan je aan informatiestan-
den in gesprek gaan met vertegenwoordigers van verschillende religies 
en levensbeschouwingen. Kijk waar de lamp brandt en ga rechtstreeks 
in gesprek over de levensbeschouwing in kwestie. 

Astrid De Bruycker (schepen van Welzijn, Gelijke Kansen en Partici-
patie) en Mieke Van Herreweghe (vicerector Universiteit Gent) heten 
iedereen welkom bij de start. Karel Van Keymeulen (ex-journalist) is 

master of ceremony en leidt deze namiddag in goede banen.

Er komen ook een aantal interessante sprekers langs. In korte tedtalks vertellen de sprekers hoe zij in 
het leven staan en wat religie of andere levensbeschouwingen voor hen betekenen:
13.15-13.30 Filosofe Tinneke Beeckman
14.00-14.15 Kunsthistorica Johanna Pelgrims
14.45-15.00 Auteur en columniste Aya Sabi
15.30-15.45 Boeddhistisch meditatieleraar, theatermaker en coach Tom Hannes
16.15-16.30 Iconograaf Joris Van Ael
17.00-17.15 Muzikant en coördinator Kunstenoverleg Gent Frederik Sioen

./...
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Vooruitblik

Verder zijn er ook speeddates waarbij je aan tafel met maximaal vier personen praat over de grote 
levensvragen. Welke geloofsovertuiging heb je en waarop is dat gebaseerd? Geloof je in een leven 
na de dood en welke impact heeft dit op je leven? Via een dobbelsteen-spel komen dit soort vragen 
aan bod en word je spelenderwijs gegidst door het complexe landschap van levensbeschouwingen 
die onze stad rijk is.

Wanneer: zondag 12 maart van 12:30 - 17:30
Waar:  Aula UGent, Voldersstraat
Toegang  gratis

Vanuit de Brabantdam werkten we mee aan de voorbereidingen. We hopen u er te ontmoeten! Van 
harte welkom! Meer info op: https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evene-
menten/dag-van-de-levensbeschouwing

Tihamér Buzogány en Aletta Rambaut

15 maart| Bach’s Mattheuspassie binnenste buiten
Patrick Beuckels

Al bijna 40 jaar kan fluitist Patrick Beuckels dit Bach-Wereldwonder beleven van bin-
nenuit, vanop zijn zitje op het concertpodium: naast hem zijn collega’s uit het eerste 
orkest en koor, tegenover hem het  tweede orkest en koor, tussenin een derde koor 
van sopraanstemmen  en zeker 10 solisten. Bach schreef die passie voor een bijzon-

dere bezetting in een stijl die de toenmalige strenge regelgeving binnen de protestantse kerkgemeen-
schap te Leipzig oversteeg of voorzichtig negeerde. Logisch dat hij dan ook bij de eerste uitvoering 
heel wat afbrekende kritiek over zich heen kreeg. Het werk is magistraal en magisch, menselijk maar 
ook mensoverstijgend. Was Bach een profeet die het niet te vatten transcendente met het diep-
menselijke wereldlijke verbond op zijn manier? Een  verkondiger, een aankondiger van de goddelijke 
boodschap, op zijn manier? 

Patrick Beuckels is master in muziekwetenschappen en kunsten. Hij doceerde aan de Conservatoria 
van Gent en Brussel en is fluitsolo van het Collegium Vocale Gent, koordirigent van het Bladelin-en-
semble Brugge. Hij verwierf vooral bekendheid met uitvoeringen van het werk van Bach.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 26 maart 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
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Vooruitblik

29 maart| Algemene Vergadering vzw De Vlaamse Olijfberg
In de statuten wordt gesteld: De jaarlijkse bijeenkomst van de gewo-
ne Algemene Vergadering zal voor het einde van het 2de kwartaal 
van het werkjaar worden gehouden op de maatschappelijke zetel of 
op een plaats, vermeld in de uitnodiging, welke eveneens dag en uur 
van de Vergadering vermeldt (art. 4.3.1).

Deze statutaire Algemene Vergadering zal gehouden worden op 
woensdag 29 maart om 19:30.
De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand naar alle effec-
tieve leden en ereleden verstuurd met een eenvoudige brief of per 
e-mail (art. 4.3.4).  Die uitnodiging zal ook de volledige agenda bevat-
ten en de relevante stukken ter bespreking of goedkeuring.

Naar aanleiding van het ontslag van een bestuurslid zullen er tijdens de Algemene Vergadering ver-
kiezingen plaatsvinden voor een 6de bestuurslid.

Herwig Smetryns, penningmeester

30 maart| Presentatie van een bemoedigende bundel met 
  bijdragen van christenwetenschappers
Geloof en wetenschap combineren: kan dat? Ja, zeggen achttien Nederlandstalige 
wetenschappers in Inzicht. Zij laten vanuit de theologie, kerkgeschiedenis, weten-
schapsvisie, natuurwetenschappen en biologie zien dat vooronderstellingen een 
grote rol spelen bij het beantwoorden van deze spannende vraag. De scribenten 
leggen uit wat het is om wetenschap te bedrijven voor Gods aangezicht. Ze stellen 
dat het belangrijk is om uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de be-
trouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en natuur. Wie dat doet, krijgt meer 
inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen 
bieden. Terwijl velen in onze maatschappij een tegenstelling zien tussen geloof en 
wetenschap, blijkt in deze bundel dat ook verbindingen mogelijk zijn. Ter bemoedi-
ging van hen die studeren of willen gaan studeren.

Over het onderwerp geloof en wetenschap valt veel te zeggen en te doordenken. 
Tijdens de presentatieavond van Inzicht geven de redactieleden Mart-Jan Paul, Wim de Vries en Ben-
no Zuiddam een korte toelichting vanuit verschillende invalshoeken. Daarna is er ruimte voor inter-
actie tijdens een forumdiscussie. Inzicht is ook zeer geschikt als cadeau voor eindexamenkandidaten.

Wanneer? Donderdagavond 30 maart van 20:00 tot 22:00 (inloop vanaf 19:45)
Waar?  Auditorium in het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG) Laan van Westenenk  
  12 te Apeldoorn
Livestream De avond wordt ook uitgezonden via een livestream op het YouTube-kanaal van  
  Uitgeverij De Banier: https://www.youtube.com/@debanieruitgeverij9844

./...



9 | 

Vooruitblik

Boekgegevens:
Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten (red.)
Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht
344 pagina’s; € 19,95
ISBN 978 90 8718 7002
www.labarum.nl

Aan dit boek hebben meegewerkt: 
Pieter Boonstra, Peter Borger, Erik van Engelen, Aart Goedvree, Mart de Groot, Henk Jochemsen, 
Maarten Klaassen, Hendrik Koorevaar, Tjaart Krüger, Piet Murre, Kees de Pater, Mart-Jan Paul, Kees 
Roos, Wim van Vlastuin, Gie Vleugels, Piet de Vries, Wim de Vries en Benno Zuiddam.

5 april| Oproep grote lenteschoonmaak 

Een proper kerkgebouw is aantrekkelijk voor alle mensen die onze kerk 
bezoeken. We zijn dankbaar voor de inspanningen van Peter Otaf Ese, die 
wekelijks de kerk schoonmaakt. Voor één persoon is dit echter een groot 
werk en wij zoeken naar iemand die, samen met Peter, wil helpen met het 
wekelijkse onderhoud (work in progress).

Echter, vele handen maken licht werk! Daarom willen we graag 3 keer 
per jaar een grote schoonmaak organiseren met als doel op enkele uren, 
tezamen met een aantal vrijwilligers, eens heel grondig te keer te gaan, 
waarbij de vergeten hoekjes en kantjes, de trappenhal en het oude keu-
kentje ook een grote beurt krijgen.

Voelt u zich geroepen om een paar uurtjes te helpen? Dan verwachten wij 
u graag op woensdag 5 april om 9 uur, gewapend met een goed humeur. 
Wij zorgen voor de rest. Voor ieder is er wel een passende taak, zodat 
niemand zich moet forceren!

Uit ervaring weet ik dat dit een paar heel gezellige uurtjes zijn met een grote voldoening achteraf!
Geef u gerust op bij een van de kerkenraadsleden en dan verwachten wij u met open armen!
Dank alvast!

Martine De Jonge
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Voor de kids

Op weg naar Pasen…

Ook met kinderen kunnen we spreken, 
nadenken en werken rondom Jezus en de 
gebeurtenissen voor Pasen. Zeker in de 
komende weken zijn er bijzondere verhalen te 
vertellen.

Verzoening is niet alleen een woord dat in de 
Bijbel voorkomt maar dat ook in het dagelijk-
se leven speelt. Waar ruzie is geweest, moet 
verzoening plaatsvinden. Dat is niet altijd zo 
gemakkelijk. Deze verzoenkaart kan daarbij 
helpen. Ouders en kinderen kunnen hier met 
elkaar over spreken!

Op Pasen zelf, 9 april, kan ik jullie al verklap-
pen dat Wilma een hele leuke verwerking 
voorzien heeft! Allen welkom!!

Martine De Jonge
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40-dagentijd

Aswoensdag 
De	mens	is	(letterlijk)	maar	een	nietig	stofje
Lieve Wouters

Sterrenkundige Heino Falcke (RU Nijmegen) staat stil bij de 
betekenis van dé zin van Aswoensdag: ‘Gedenk dat je stof bent en 
tot stof weerkeert.’

Je bent stof en tot stof keer je terug. Deze uit-
spraak van God bij de verjaging van de mens 
uit het paradijs (Genesis 3,19) staat centraal in 
de viering van Aswoensdag. De priester citeert 
hem telkens opnieuw bij het opleggen van het 
askruisje aan de gelovigen (tenzij hij kiest voor 
het meer bemoedigende alternatief uit Marcus 
(1,15), een uitspraak van Jezus aan het begin van 
zijn openbaar optreden: Bekeer u en geloof in de 
blijde boodschap).

Stof zijn we dus, meer bepaald zelfs sterrenstof, 
zo leren we van Heino Falcke, hoogleraar radio-
astronomie en astrodeeltjesfysica aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen. Die zin uit Genesis 
verbindt ons met de hele kosmos. En dat maakt 
hem zo inspirerend voor deze tijd, vindt hij.

Hoe moeten we precies begrijpen dat de mens 
van sterrenstof is gemaakt?
Heino Falcke • Alles op aarde en in het heelal be-
staat uit materiaal uit de kern van een ster. Als 
een ster sterft, komt zijn materie in het heelal 
terecht. Daaruit worden weer nieuwe sterren en 
planeten geboren, zoals ooit onze aardbol. Elk 
koolstofatoom in ons lichaam ontstond dus ooit 
in het hete inwendige van een ster. We zijn van 
precies hetzelfde basismateriaal gemaakt als een 
bloem of de maan. Of zelfs een balpen.

We maken dus letterlijk deel uit van de kosmos?
Alles is verbonden. Na onze dood wordt ons li-
chaam terug deel van de aarde. Het is stof dat 
ooit weer opwaait en op iemands boekenkast 
terechtkomt. De cyclus van een mensenleven 
onderscheidt zich niet van de cyclus van een dier 
of planeet. Dat is een heel diep principe van de 
natuur.

Je kan het leven niet zien 
zonder het overlijden.
Dat vind ik zo bijzonder 
aan de viering van As-
woensdag: ze neemt die cyclus ernstig. Het leven 
van Jezus staat niet los van zijn sterven. En ons 
leven staat niet los van zijn leven en sterven.

Opvallend toch hoe die Bijbelse uitspraak aan-
sluit bij de wetenschap?
De schrijvers van de Bijbel hebben goed naar de 
natuur gekeken en daar lessen uit getrokken. 
Ze kenden die kringloop en begrepen dat het 
voor de mens niet anders was. Empirische we-
tenschap zouden we dat vandaag noemen. Die 
stond helemaal niet op gespannen voet met het 
geloof. Als Schepper van alles kon God evengoed 
door de natuurwetten heen spreken. Die verbon-
denheid was vanzelfsprekend.
Het inzicht van de wetenschap in de cyclus van 
sterren en de functie van sterrenstof is relatief 
jong: zo’n vijftig jaar. Ze geeft de Bijbelse uit-
spraak van Aswoensdag een grotere samenhang.

Is de mens in de ogen van een sterrenkundige 
geen heel nietig wezen?
Inderdaad. We zijn een ongelooflijk nietig stukje 
stof op een aardbol die ook maar een nietig stof-
je is in een almaar uitdijend heelal. Want zelfs 
onze zon is niet het middelpunt van het heelal. Er 
zijn honderden miljarden planeten in ontelbare 
sterrenstelsels. We leven niet in een universum, 
maar in een multiversum.
De mens is een korreltje stof op een korreltje stof 
in de woestijn van het heelal.
En toch zijn we ook meer dan alleen maar een 
stofje: we zijn een geliefd stukje stof. Ook dat is 
de boodschap van Aswoensdag.
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40-dagentijd
Hoe kan deze zin uit Genesis de mens anno 2023 
in de juiste stemming brengen voor de weg naar 
Pasen?
Het is goed dat we er geregeld aan herinnerd 
worden dat we gewoon zijn. Die nederigheid 
maakt dat we ons verbonden kunnen voelen met 
anderen en met het hele ecosysteem.
Pas in die nederigheid kun je ontdekken waar je 
echte waardigheid ligt.
Je mag leven en liefhebben voor een bepaalde 
tijd. Wat doe je ermee?

Kan de wetenschap de mens ooit onsterfelijk 
maken?
Het is gek dat de hedendaagse mens, die zo ge-
steld is op rationaliteit en wetenschap, toch zo 
voorbij loopt aan de realiteit van de eindigheid 
van alles. Er zijn inderdaad wetenschappers die 
dromen van de onsterfelijkheid van de mens. Ze 
gaan zo voorbij aan de basiswetten van de na-
tuur.
Hoe zou de mens onsterfelijk kunnen zijn in een 
sterfelijk ecosysteem? Ook onze zon leeft niet 
eeuwig!
Dat is pure hoogmoed, de toren van Babel. De 
vergankelijkheid van de mens is ingebakken in de 
fundamentele natuurwetten.

Ook onze kennis is beperkt, hoe ver hij ook al 
reikt. Als sterrenkundige weet ik: we kunnen 
nooit alwetend worden. Zelfs als we met de snel-
heid van het licht konden reizen, kunnen we de 
grenzen van het heelal nooit bereiken. 

Hoe beleeft u de vastentijd zelf?
Het lijkt misschien een sombere tijd, maar ze ein-
digt met de wederopstanding van Christus. Met 
die verwachting leef je toe naar Pasen, terwijl je 
het in de natuur al ziet gebeuren: langzaam ont-
luikt het leven weer.
Ik kan daar zo van genieten, vooral vanuit het be-
sef dat het allemaal kwetsbaar en eindig is.
Nu lijken de bomen nog dood, maar tegen Pasen 
staan er weer knoppen aan de kale takken.
Ook mijn leven komt ooit ten einde. Ik heb daar 
in mijn hoofd al vrede mee, maar zal ik dan ook 
echt kunnen loslaten in vertrouwen? Of zal ik 
toch bang zijn in mijn laatste uren? Het is goed 
dat ik me daar elk jaar een beetje op kan voor-
bereiden.

Bron: www.kerknet.be

Het geluid van de sterren.
Horen, zien en zwijgen.

Sterren zenden trillingen uit,
die wij normaal niet kunnen horen.
Maar omdat die omgezet worden,
naar geluid krijgen wij een beeld,
hoe sterren klinken...

Het geluid van de sterren,
Kosmische geluiden...
Elke ster heeft zijn eigen klank
die door astronomen kan
geregistreerd worden.

Dit is van de allergrootste betekenis
in het bestuderen van het
binnenste van de sterren.
Het geluid van de sterren,
Kosmische geluiden.

Sterren zoals onze Zon,
bewegen voortdurend onder
invloed van hun inwendige dynamiek.
Uitzetten en krimpen.

Onze moeder Aarde, Het Heelal!
Blijft eenieder van ons verbazen.

Lidy De Brouwer
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40-dagentijd

Op Aswoensdag (22 februari) is voor Christenen 
de vastentijd begonnen. Een tijd van bezinning 
die doorloopt tot donderdag 6 april. Goede Vrij-
dag valt dit jaar op 7 april en dan sluit de 40-da-
gen tijd weer af met Stille Zaterdag. Op zondag 9 
april vieren wij Pasen, het feest van de Opstan-
ding. 

Sommige mensen gebruiken deze periode om al-
leen of als kerkelijke gemeenschap stil te staan 
bij wat de betekenis van Pasen is en om nader 
kennis te maken met degene die gekomen is om 
te zoeken en zalig te maken, wat verloren was. In 
deze 40-dagentijd kunnen we ons afvragen wat 
onze relatie met God is en hoe we onze band met 
Hem kunnen versterken. We kunnen ons richten 
op het luisteren naar Zijn stem en het gehoorza-
men van Zijn wil, in plaats van onze eigen verlan-
gens te volgen.

Als kerkgemeenschap hebben wij dit jaar tijdens 
de zondagsdiensten verschillende keren de vraag 
gesteld: Wie is Jezus? Telkens moesten wij vast-
stellen dat de antwoorden die gegeven werden, 
uiteenlopend waren. Een volledig antwoord is 
misschien onmogelijk te geven omdat Jezus zich 
niet laat vasthouden door ons. Toch buigen wij 
ons als gemeente in deze 40-dagentijd over de 
vraag die Jezus zelf heeft gesteld: “En jullie, wie 
zeggen jullie dat ik ben?” (Mattheus 16, 15) Dit 
is een belangrijke vraag die ook vandaag de dag 
nog steeds relevant is. 

Wie zeggen wij dat Jezus is? Een religieuze leider 
of is Hij de Zoon van God, de Verlosser van de 
wereld?
Verschillende christelijke gemeenten gaan op 
verschillende manieren op weg naar Pasen. In 
de Brabantdam maken wij graag gebruik van 
materiaal dat het Nederlands-Vlaams Bijbelge-
nootschap aanbiedt, te meer dat in de lijn ligt 
met waarmee wij als gemeente al bezig zijn: ant-
woord geven op de vraag wie Jezus is? 

Hierbij de Bijbelteksten die in de komende perio-
de centraal zullen staan in de zondagse diensten: 

.  zondag 5 maart Marcus 4: 35 – 41

.  zondag 12 maart Lucas 7: 36 – 50

.  zondag 19 maart Johannes 6: 24 – 51

.  zondag 2 april Matteüs 21, 1 – 11

.  zondag 9 april Lucas 24: 13 – 35 

Laten we deze 40-dagentijd gebruiken om ons 
te richten op het herdenken van Jezus' offer, ons 
te onderwerpen aan Zijn wil en om te groeien in 
onze relatie met Hem. Moge God ons leiden en 
helpen om ons hart en leven te openen voor Zijn 
genade en liefde. 

Ds. Tihamér Buzogány 

Toeleven naar Pasen in de 40-dagentijd
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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente
Aan het begin van de 40-da-
gen tijd zit ik hier warm in het 
zonnetje, achter het glas wel 
te verstaan, om u bij te praten 
over vreugde en verdriet in 
onze gemeente. 

In de vorige kerkbrief kreeg u 
nog net te lezen dat de vader 
van Herwig Smetryns onver-

wacht overleden is op 30 januari. Een aantal ge-
meenteleden reisden naar Serskamp om aldaar 
in een volle kerk mee afscheid te nemen van Ju-
lien Smetryns. Nogmaals wensen we Herwig, Bea 
en familie ons oprecht medeleven toe.
 Bij Arnold en Sara De Jonge duurt de 
ellende met de kapotte lift nog even verder, hoe-
wel er nu, stapje voor stapje, een oplossing in het 
zicht is. Gelukkig maar! Nog een beetje geduld 
gewenst!
 Marleen Vandevyvere werd opgeno-
men in het ziekenhuis met een pijnlijke rug. Zoals 
dat tegenwoordig gaat, werd Marleen getest op 
Covid en bleek zij, tot haar grote verwondering, 
positief. Zo moest zij meteen in afzondering. Er 
was maar weinig zorg omtrent de rug, maar wel 
verplichte rust natuurlijk. Gelukkig mocht Mar-
leen na 2 weken het ziekenhuis weer verlaten en 
kon zij terug naar huis. We wensen je van harte 
verder een goed herstel toe, Marleen!
 Ivan De Wilde en Lidy De Brouwer leven 
in gedachten mee met ons gemeenteleven maar 
de fysieke verplaatsing blijft voor Lidy momen-
teel nog te moeilijk. Jammer dat men geduld niet 
in een doosje kan kopen! Hopelijk kunnen zij wel 
aanwezig zijn bij de vernissage van de tentoon-
stelling in de kerk, waarbij ook Lidy enkele wer-
ken mag tentoonstellen!
 Dickje	Parlevliet kreeg een laat nieuw-
jaarsbezoekje en was blij met het kalendertje. 
We vergeten je niet, Dickje!
 Josine Nathon was heel blij en dankbaar 
voor de bloemen die zij mocht ontvangen. Zij 
groet ook alle bekenden.

 Met Karel Piesen gaat het goed. Op-
timistisch en ondertussen vrij goed hersteld 
van de zware val loopt Karel weer rond in huis 
en tuin. Een hartelijke groet aan jullie, Karel en 
Wim! Ook naar jullie werken kijken we uit op de 
tentoonstelling!
 Christiaan Buysse kreeg goed nieuws: 
de breuk in zijn arm herstelt goed en een ope-
ratie is dan toch niet nodig. Dat geeft nieuwe 
moed.
 Evie Jacques krijgt goede berichten over 
haar gezondheid en behoudt groot vertrouwen 
in de artsen, de wetenschap en de toekomst. Stil-
aan met meer energie en opnieuw blonde krul-
len kan zij uitkijken naar de lente.
 Daniel D’hont herstelt voorspoedig van 
zijn heelkundige ingreep aan het hart en is daar 
dankbaar voor. Francis haalde met hem herinne-
ringen op over Huguette Spatz.
 Anna Van der Vennet leest graag de 
Kerkbrief en blijft zo op de hoogte van de gebeur-
tenissen in en rond onze kerkgemeenschap. Een 
hartelijke groet aan u, Anna!
 Géza en Martine Aranyos hebben een 
lastige periode achter de rug maar zijn nu weer 
in het buitenland. We hopen dat jullie daar mo-
gen genieten van de goede dingen van het leven!
 Cees Van Leeuwen werd op 23 februari 
opnieuw even opgenomen in het ziekenhuis voor 
een biopsie. Midden maart verneemt hij welke 
ingreep hij zal moeten ondergaan. Cees put veel 
vertrouwen uit zijn geloof en wij bidden hem veel 
hoop, sterkte en kracht toe, samen met Marleen.
 Voor Serge Engelenbosch is het een 
moeilijke tijd. Hij zou liefst zo snel mogelijk te-
rugkomen naar de kerk maar kan dit voorlopig 
nog niet. We denken aan jou, Serge en wensen je 
moed en volharding toe.
 Het was fijn Annemarie Kop nog eens te 
kunnen begroeten tijdens de lunchmiddag met 
vertelling door Sam De Graeve. 
 Het was ook goed na een paar weken 
afwezigheid, in lichaam maar niet in gedachten, 
Marijke	en	Hans	Schaefer terug in ons midden te 
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District
hebben. We hopen dat de weekjes in de sneeuw 
en in de bergen deugd hebben gedaan.
 Ik wil graag eindigen met leuk nieuws: 
dominee Tihamér en Wilma Buzogány mogen 
op 7 maart hun zilveren huwelijksjubileum vie-
ren! Van harte gefeliciteerd en doe zo verder! 
We hopen dat jullie dit fijn hebben kunnen vie-
ren met jullie zonen, Wilma’s ouders en Tihamérs 
moeder erbij!
 Patrick Beuckels vertelde over zijn me-
dewerking tijdens een opname van Cantate 99 
van Joh.Seb. Bach: “Was Gott tut, das ist  wohl-
getan”.  

In lied 909 klinkt dat als:
“Wat God doet, dat is welgedaan, Hij is mijn licht 
en leven… Zijn vaderlijke ontferming blijft eeu-
wig mijn bescherming”

Mag ik u dit allen zeer hard toewensen? Gods ze-
gen gewenst in deze tijd van inkeer en bezinning.

Martine De Jonge

Nieuws uit het district 
Oost- en West-Vlaanderen
De afgelopen maanden waren zwaar voor het district Oost- en 
West-Vlaanderen. Bepaalde spanningen die er al jarenlang leef-
den in het district werden versterkt en kwamen op bepaalde mo-
menten (helaas) tot een uitbarsting die ook haar weerslag had op 
het districtsbestuur. In die mate zelfs dat een normaal bestuur niet 
meer mogelijk was en geleid heeft tot het ontslag van voorzitter 
en ondervoorzitter. Er zijn veel menselijke fouten gemaakt, die helaas ook soms stevige wonden heb-
ben geslagen bij dezen of genen.

Rond de jaarwisseling is aan de landelijke Synodale Raad gevraagd om in te grijpen. Dat heeft hij ook 
gedaan in de districtsvergadering van 28 januari jl. in Aalst. In de vergadering die door de vicevoorzit-
ter van de Synodale Raad werd gemodereerd, zijn er een aantal dingen besloten. Zo is er besloten dat 
er een tijdelijk bestuur komt o.l.v. ds. Chris Bultinck, die het vertrouwen geniet van het gehele district. 
Verder worden er verkiezingen in maart voorbereid voor een nieuw districtsbestuur. Ook is er, mid-
dels een motie, besloten dat er gedurende twee jaar geen huidige en/of recente leden uit de Gentse 
kerkelijke gemeenten zetelen in het nieuwe bestuur omdat de spanning tussen de Gentse gemeenten 
heeft mee geresoneerd in de algehele spanningen in het district. Ook is er een beslissing genomen 
over het project Stadspredikant Gent (SPG), waarbij er gestemd is over een voorstel van het Protes-
tants Sociaal Centrum Antwerpen om het project vorm te geven met een begeleidingscommissie.

In dit alles is het belangrijk om de mensen bij te staan die zich in het hele proces als het ware in de 
frontlinie bevonden en die zich hierbij beschadigd voelen. Ook is het belangrijk om het oog op de 
toekomst gericht te houden en te werken naar een district dat bereid is, een bladzijde om te slaan en 
eensgezind de uitdagingen van deze tijd tegemoet te treden. Een tijd van vergeving, heling, het elkaar 
reiken van de hand, en weer gezamenlijk op weg gaan. Mogen wij daarbij op u rekenen?

Namens het districtsbestuur,
Ds. Chris Bultinck, voorzitter en Nele Lemaire, secretaris
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Stadspredikant

Nu hoor ik er écht bij
Eén van de eerste clubs waar ik als stadspredikant bij betrokken raakte - ik noemde ze al in de vorige 
Kerkbrief - is het voetbalproject met de naam Gantoise Plantrekkers. Een project van de KAA Gent 
foundation, de sociale poot van de profclub KAA Gent. De mensen die daarin voetballen, mannen en 
vrouwen, zijn dakloos of dakloos geweest. En daarnaast voetballen er ook nog wat enthousiastelin-
gen uit het middenveld (het maatschappelijk middenveld, bedoel ik) in mee en daar ben ik er één 
van. Het mooie vind ik daarbij, dat we in het team allemaal gelijk zijn. We zijn teamgenoten die van 
voetballen houden, dat is het belangrijkste. Of we nou een rugzakje mee te dragen hebben in ons 
leven of niet, dat doet er veel minder toe.

De Plantrekkers worden ook door de KAA Gent foundation voorzien van trainingspak en schoenen. 
In het blauw van KAA Gent en met het logo van de club erop; met daar onder de lijfspreuk nie neute 
nie pleuje (u weet natuurlijk wel wat dat betekent). En pas geleden kreeg ik zelf ook zo’n trainingspak, 
want ik had intussen al twee maanden meegetraind en mijn eerste toernooi kwam eraan. Dat vond ik 
toch wel een bijzonder moment. Mijn teamgenoten hebben me van het eerste moment al met open 
armen verwelkomd, maar nu hoor ik er écht bij. Het gaf me een gevoel van fierheid, saamhorigheid, 
en ook van dankbaarheid. Ik was verbaasd over mijn eigen reactie, dat het me zoveel deed.

Dat is zo’n menselijk oerverlangen: erbij horen. Daar hoef je echt geen rugzakje voor te hebben, al 
zullen juist mensen met een rugzakje bekender zijn met de pijnlijke ervaring dat je er níet bij hoort. 
En daarom is zo’n project als de Gantoise Plantrekkers zo mooi: mensen krijgen de kans om deel te 
zijn van een team, van een groter geheel. Ik merk aan mijn teamgenoten dat dit hen goed doet. En 
vanuit dat gevoel kunnen ze ook nieuwkomers met open armen ontvangen. En natuurlijk met veel 
plezier met elkaar voetballen.

ds. Heleen Ransijn, stadspredikant
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Meditatie

Buiten onze comfortzone 
(Marcus	6,	1-6)	

Het is goed om nu en dan terug te keren naar de 
plaats waar onze wieg stond, waar wij opgroei-
den en de eerste stappen in het leven zetten. 
In het Marcusevangelie lezen we dat Jezus naar 
Nazareth gaat, naar de stad van zijn kinder- en 
jeugdtijd. In de synagoge geeft Hij uitleg over 
God, maar de inwoners van Nazareth zien Jezus 
niet voor wie Hij is.

De inwoners van Nazareth herinneren zich Jezus 
nog goed. Sommigen hadden nog met Hem ge-
speeld, weer anderen zagen hoe de jonge Jezus 
zijn vader hielp om deuren en kozijnen te maken 
en ook over Zijn wonderdaden weten de mensen 
in Nazareth. Toch zijn ze verbaasd over wat Jezus 
zegt, hoe kan Hij zo spreken? “Waar haalt Hij dat 
allemaal vandaan? Wat is het voor wijsheid dat 
Hem gegeven is?” (Marcus 6, 2) Marcus maakt 
geen geheim van het feit dat de inwoners van 
Nazareth deze nieuwe Jezus níet kunnen accep-
teren. Ze doen zelfs van alles om Hem terug te 
stoppen in het oude hokje: “Hij is toch die tim-
merman, de zoon van Maria en de broer van Ja-
kobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn 
zussen niet hier bij ons?” (Marcus 6, 3)

De afwijzing van Jezus door de mensen in Naza-
reth vertelt ons dat bekendheid en vertrouwd-
heid ons soms kunnen afleiden van de waarheid. 
We kunnen zo gewend raken aan onze omgeving 
en aan wat we kennen, dat we blind worden voor 
de mogelijkheden die buiten onze comfortzone 
liggen. 

Waarom geloofde het Joodse volk niet in Jezus? 
Onder andere volken kwamen er meer en meer 
volgelingen van Jezus maar onder zijn volksgeno-
ten was men meestal afwijzend. Waarom wordt 
de kerk in het christelijke Europa steeds kleiner 
en kleiner hoewel Jezus en zijn wonderdaden 
hier al eeuwen bekend zijn? 
Marcus beschrijft in hoofdstuk 6 niet wat Jezus 
zegt maar wij weten wat de essentie van Zijn 
boodschap was: “De tijd is aangebroken, het ko-
ninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof 
dit goede nieuws”. (Marcus 1, 14) Jezus meent te 
weten wat anderen moeten doen en dat horen 
de Joden niet graag. Ook in onze dagen vinden 
mensen het erg als aan hen gezegd wordt wat ze 
wel en niet moeten doen. In 2023 wil ieder per-
soon dat zelf uitmaken.  

Ik heb dit verhaal altijd gelezen als het preludi-
um van wat nog moest komen, hier geschiedt 
hetzelfde als wat later in het groot gebeurt. Je-
zus wordt in Israël afgewezen en gedood maar 
daarmee eindigt Zijn verhaal niet. Jezus is opge-
staan uit de doden en Hij stuurt zijn leerlingen 
erop uit, ook naar andere volken. Evenals Jezus 
hier, na afwijzing, naar andere dorpen gaat om 
te onderwijzen. 

In deze 40-dagentijd nodigt Jezus ons uit om ver-
der te kijken dan onze bekende omgeving en te 
zien dat Hij meer is dan de man van Nazareth. Hij 
wil uitdagen om ons te openen voor Zijn liefde en 
de mogelijkheden die Hij ons biedt en niet te blij-
ven staan bij onze eigen beperkte opvattingen en 
overtuigingen. Laten we onze harten en geesten 
openen voor de waarheid en liefde van Jezus en 
Hem verwelkomen in ons leven. 

Ds. Tihamér Buzogány
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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...

05 februari Herwig Smetryns ter bemoediging
12 februari Josina De Vloed met felicitaties voor haar 97ste verjaardag
19 februari Wilma Meijerink en mevr. Buzogány voor hun hulp bij de lunchmiddag
26 februari Marleen Vandevyvere ter bemoediging

Activiteitenkalender
Zondag 05 maart 11:30 Vernissage Talent in eigen huis
Maandag 06 maart 13:15 Dag van de levensbeschouwing (Aula UGent)
Di./woe. 07 en 08 maart  Tweedaagse conferentie Jodendom-Christendom 
Woensdag 08 maart 19:30 Kerkenraad (bij Aletta Rambaut)
Zondag 12 maart 12:30 Dag van de levensbeschouwing (Aula UGent Volderstr.)
Woensdag 17 maart 19:30 Avondcontact (kerk)
Woensdag 29 maart 19:30 A.V. vzw De Vlaamse Olijfberg (PCC)
Donderdag 30 maart 20:00 Livestream Inzicht
Woensdag 05 april  09:00 Lenteschoonmaak kerk
Donderdag 06 april  19:00 Witte Donderdag met Heilig Avondmaal

Allerlei
Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
5 maart: Moris en Odet Van den Hende
6 maart : Mark Bettens
11 maart: Adriaan Van Bree
11 maart: Emilie Van den Boer
11 maart: Ingrid De Meyer
14 maart: Peter Van Damme
15 maart: Erica Görtzel
19 maart: Maarten Jonckheere

20 maart: Anne France Lutke Schipholt
23 maart: Simonne Vereecken
27 maart: Zef Van de Walle
31 maart: David Van den Hende

1 april: Marleen Van Hoornyck



19 | 

Dienstenrooster

Zondag, 5 maart                                                    Vernissage Talent in eigen huis
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer  / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Julie Vanderbauwhede
 
Zondag, 12 maart                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst   Jo en Mireille Cottenier
 
Zondag, 19 maart                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / diaconie
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Rita Martens
 
Zondag, 26 maart                                                                                                    Aanvang zomeruur
Voorganger   Els Maassen
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Micheline Morel
 
Zondag, 2 april                                                                                                                                                      
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Oekraine
Organist(e)   Aryna Tsytlianok
Koffiedienst    William en Julie Vanderbauwhede
 
Donderdag, 6 april                                                                      Witte Donderdag / Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst 
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Bijbelleesrooster

Bepaalde foto's: Pixabay gratis

 Maart

zo 5 Psalm 106:1-23  De zonde van onze voorouders (1)
ma 6 Psalm 106:24-48  De zonde van onze voorouders (2)
di 7 Numeri 12:1-16  Zo bescheiden als Mozes
wo 8 Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven
do 9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg
vr 10 Numeri 14:1-10  Bijgestaan door de HEER
za 11 Psalm 25:1-11  Gebed om vergeving
  
zo 12 Psalm 25:12-22  Schuilen bij God
ma 13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw
di 14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn
wo 15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand
do 16 Psalm 5   U hoort mijn stem
vr 17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest
za 18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd
  
zo 19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest
ma 20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader
di 21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop
wo 22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk
do 23 Numeri 20:1-13  Water uit de rots
vr 24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd
za 25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven
  
zo 26 Psalm 95  Kniel voor je maker
ma 27 Numeri 21:1-9  Zonde en inkeer
di 28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn
wo 29 Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning
do 30 Psalm 50:1-15  Hij zal je redden
vr 31 Psalm 50:16-23  Wie God vergeet
 

 April   

za 1 Numeri 27:12-23 Jozua wordt leider

zo 2 Matteüs 21:1-9  Je koning komt eraan


