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van de kerkenraad
De maand december was weer extra druk met het Sinterklaasontbijt, het
concert door Hermitage voor Music For Life, het seniorenkerstfeest, de
kerstdienst en het concert van Amaranthe dus een overvolle agenda
voor de kerkenraad met soms een te lange to-do list.
Bedankt aan ieder die zijn steentje bijgedragen
heeft.

Bedankt 2016!
In 2017 hopen we meer tijd vrij te maken voor
elkaar en daar is de nieuwjaarsreceptie alvast
een goed moment voor.
We zijn ook trots want onze nieuwe folder
over onze Protestantse Kerk is er en ligt in de
kerk voor u klaar.
Deze maand hebben we weer avondcontact, bijbel aan huis en knutselnamiddag.

In het eerste kwartaal van 2017 zullen er herstellingswerken gebeuren

INHOUD

aan het interieur in onze kerk, waarschijnlijk staan er in februari stellingen.

van de kerkenraad ….3

Verder vieren we dit jaar 200
jaar Brabantdamkerk en werken
we ook mee aan Refo 2017 (500
jaar reformatie).
Later meer info hierover.
Ik hoop van harte dat u fijne da-

terugblik ................ ….4
vooruitblik ………….12
meditatie………….....14
pastoralia…………....15
jarigen .................... ...16
varia ...................... ...17
activiteitenrooster. ...22

gen had tussen Kerst en Nieuw-

dienstenrooster…….23

jaar en wens u nog fijnere dagen

leesrooster…………..24

tussen Nieuwjaar en Kerst.
Rita

Luthers 95 stellingen, iets waarop je kan bouwen (n.v.d.r.)
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terugblik
Als de kerkdeuren dichtgaan…
…..stoppen onze kerkelijke activiteiten gelukkig niet. Ook buiten
de vier muren van ons kerkgebouw proberen wij kerk te zijn, een
gastvrije gemeenschap die iedereen welkom wil heten.
Op 4 december heeft de Sinterklaas ons met een royaal ontbijt
verrast in het PCC, waar onze chef-kok Philippe Adams op die morgen in zijn hoedanigheid als hulp van sint, niet alleen de tafels mocht dekken maar ook het eten voorbereidde en serveerde! Of dat gesmaakt heeft? Dat kan ik niet
onder woorden brengen, maar een feit is dat wij maar bleven eten….
Dit jaar is de Kerst bij ons in Brabantdam vroeg begonnen! Midden in advent op 10 december vierden wij al Kerst
met 67 kansarme mensen die een warme maaltijd aangeboden hebben gekregen door onze kerkgemeenschap. Voor
de aangename kerstsfeer die urenlang in het PCC heerste zijn wij niet alleen God maar ook alle helpende handen
dankbaar.
De gevangenis is een gebouw waar niemand binnen wil gaan en toch hebben wij dat als kerkgemeenschappen gedaan. Op 16 december mochten wij met een tiental protestanten en meer dan vijftig gevangenen van Dendermonde
samen kerstliederen zingen. Een dag later was ook onze kerkgemeenschap goed vertegenwoordigtd in de gevangenis van Gent. Samen met de gedetineerden en onze vrienden van de Protestantse Kerk Rabot, respectievelijk van de
Anglicaanse kerk uit onze stad droomden wij over een betere toekomst. Als predikant kon ik op beide avonden, alleen maar vaststellen hoe mooi het is, als de kerkgemeenschappen samen kunnen werken.
Natuurlijk heeft de Brabantdamkerk zijn senioren ook dit jaar niet vergeten. Op 19 december stonden de tafels alweer gedekt en dat niet alleen voor onze gemeenteleden, maar ook voor de sympathisanten van onze gemeenschap. De vierde wijze heeft ons voor een lange reis meegenomen van Gent via Jerusalem naar Bethlehem toe waar
hij jaren geleden de koning der Joden voor de eerste keer ontmoet heeft. Het hulpeloos kind dat in een stille nacht
deze wereld begroet heeft, heeft op de maandag namiddag van 19 december ook ons vrede en heil gebracht.
Van Hermitage die op 21 december in onze kerk zong t.v.v. Doctors in Mission, mochten wij horen dat alleen de liefde ons kan redden. Een mooie boodschap voor de mensen die in een wereld vol terreur en angst moeten leven.
Meer dan 200 aanwezigen konden
voor twee uurtjes hun problemen
vergeten dankzij Hermitage en onze gemeenschap die zijn Kerkgebouw gratis voor hem openstelde.
Ik ben blij dat wij als Protestanten
van de Brabantdamkerk ook op die
manier een project als Doctors in
Mission kunnen steunen.

T.B.
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Kerst voor Senioren - 19 december.
Het is nog Advent maar zes en veertig senioren vierden het kerstfeest
dat komen zal.
Samen, rond de tafel, wisselen ze van gedachte; “komt allen tezamen…” Een pijnlijke rug, een gênante knie,… men is een jaartje ouder
geworden. De senioren zijn weer op post, toch zijn een paar niet meer
verschenen; ze hebben deze wereld verlaten…
Kerst is pure poëzie; gedichten verklanken het verlangen van de mens
naar vrede en een beetje geluk; en oude kerstliederen worden gezongen; “Nu zijt wellekome Jezu, lieve Heer”.
Ook het kerstverhaal hoort er bij en de lezingen uit de Schrift die ons
vertellen dat het Licht zal komen zijn een spijs voor onze hoop. Gezamenlijk eten is een ware vreugd en ver-

jaagt een beetje het donker van december vooral als vrijwilligers het met liefde bereid hebben.
Een dankgebed vertolkt onze erkentelijkheid.
Ik wens dat je in komend jaar
Voor niets om niemand hoort te vrezen,
Dat je van onrust mag genezen
En dat je voor velen
Een teken van vrede zal wezen. (Gedicht van Frans Weerts)
Huguette Spatz

Concert Hermitage - 21 december.
Studio Brussel toont met de Warmste Week dat we wel om elkaar geven.
Het benefietconcert met Hermitage bracht ons een sfeervolle avond in een
nokvolle kerk. Met warme liedjes zoals: Alleen de liefde kan u redden en
Wat als ik niet meer praten kan…kregen we een fijne avond met heel veel aanwezige fans.
Op facebook las ik: Hermitage zong de sterren aan de winterhemel. Genietbaar, luistermooi was het.
Een grote DANK JE WEL Hermitage, we hebben weeral
eens genoten.
Het project Doctors On Mission is dankbaar om de
grote opbrengst, afgerond zo’n 2500 euro.
Dokter Rik Celie was zelf aanwezig en Ann dankte
iedereen.
Mocht u nog verder willen steunen dan kan dit:
http://www.doctorsonmission.org
Rita
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Kerstdienst 25 december:
Zondagochtend, half 10…de
kerk loopt stilaan vol, ja echt
vol, er zijn amper genoeg liturgieblaadjes… Een prettig weerzien tussen mensen die elkaar
soms al even niet gezien hebben…!
Het blaasensemble Mathias en
het orgel openen met feestelijke klanken, de kerstboom is

mooi versierd en op de avondmaalstafel staat dan toch een

prachtig verlicht kerststalletje. Het thema van deze kerstdienst is “Licht” en de dominee spreekt gevoelig
over het Licht der Wereld.
Wat fijn dat Sierra uit Parijs
gekomen is om 2 fijne stukjes
te spelen op de piano. En wat
fijn dat de jongens van de
jeugd wilden meewerken om
het leuke kerstfilmpje van

commentaar te voorzien.
Jammer dat de techniek soms
hapert, nu moesten ze nogal
hard roepen omdat één microfoon kerstvakantie had…
Na de dienst werd nog lang
nagepraat bij een lekker kopje chocolademelk in het PCC.
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Concert 2de Kerstdag
Op 26 december trad het meisjeskoor Amaranthe uit Oudenaarde op in onze kerk. Het was jammer voor de
eventuele geïnteresseerde kerkgangers dat we 2 weken op voorhand moesten aankondigen dat dit concert
al uitverkocht was. Francis, Marijke en ikzelf waren verantwoordelijk voor het onthaal en het toezicht en zo
konden wij “stiekem” mee genieten van “ A Northern Christmas”, met a-capellamuziek van componisten uit
Canada, Wales, Letland en Noorwegen. De meisjes zingen zo zuiver en helder, ik had af en toe kippenvel!
Mede door de instrumentale ondersteuning van piano en cello, onder leiding van Johannes De Wilde, werd
dit een prachtige avond. Hopelijk komen ze nog eens terug in onze kerk en krijgt u ook de mogelijkheid om
een concert bij te wonen! (M.D.J.)

Hoop
Hopen op de trooster, in verdriet.
Dit wanneer men geen uitkomst ziet.
Barmhartige Heer. Geef hen kracht!
Verlicht hun pijn,
zodat ook zij, gelukkig kunnen zijn.
Beschermer in nood, in de duisternis ,
zo veelzeggend en groot.
Schenk licht in hun bestaan,
zodat ook zij, verder kunnen gaan.
Laat ook hen het zonlicht zien!
Lydi De Brouwer
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Kerst in de gevangenis: Een lichtpuntje in de duisternis van de gevangenis: enkele impressies
Op zaterdag 17 december werden we om 16u30 stipt aan de gevangenispoort, uitgevend aan de Nieuwe
Wandeling, verwacht om vervolgens allemaal samen binnen te gaan voor een Kerstviering met gedetineerden. Uit de Rabotgemeente en de Branbantdamgemeente waren een vijftiental gemeenteleden ingegaan
op de uitnodiging van Eefje Van der Linden (Rabotgemeente en gevangenisaalmoezenier) om samen met
nog twee voorgangers, mn. Stephen Murray (Anglicaanse predikant) en onze eigen dominee Tihamer Buzogany, een kerstviering in de gevangenis bij te wonen en dat samen met een veertigtal gedetineerden. Uit
onze gemeente waren Marijke, Wilma, Francis, Philippe, Benjamin, David en ondergetekende ingeschreven.
Na een grondige screening mochten we ‘binnen’ treden in het zwaar beveiligde gevangenisgebouw. We
werden binnengeleid in een grote ruimte met tafels en stoelen waar de gevangen bezoek kunnen ontvangen.We kregen ruim de tijd om de tien tafels te dekken voor de gezamenlijke maaltijd die we samen met de
gedetineerden zouden hebben. Terzelftertijd repeteerden een aantal onder ons samen met een viertal muzikaal getalenteerde gedetineerden de liederen uit de liturgie. Na de voorbereidingen verdeelden wij ons
over de 10 tafels en wachtten we op de gasten aan onze tafels. Om 18u30 kwamen de eersten de zaal binnen, en zochten ze zorgvuldig een tafel uit met een gastvrouw en/of gastheer. Het tafeltje met één enkele
vrouw en één met twee dames had veel succes en werd snel bemand. De tafel(s) daarentegen met twee
heren of oudere dames kregen uiteindelijk ook gasten. Van te voren waren we duidelijk gebriefd van wat
we beter wel, en eigenlijk beter niet konden zeggen (zo werd het vernoemen van je adres ten strengste verboden).
Het eerste contact verliep wat stroef. We verwelkomden hen en stelden onszelf voor met onze voornaam.
Er ontstond een ongedwongen gesprek. De ene was al geslotener dan de andere, door een ander karakter,
of omdat ze de taal niet zo machtig waren. Ook over de duur en/of de oorzaak van hun verblijf waren de
gedetineerden redelijk open. Ze waren duidelijk opgetogen over het eens vertoeven in een ander gezelschap en waren duidelijk blij hun hart te kunnen luchten.
Eefje zette de kerstdienst met woord en zang in en iedereen deed, soms schoorvoetend en voorzichtig,
mee. Tihamer sprak bemoedigende woorden uit, die we hier voor u afdrukken:
Beste mensen,
Wat is het fijn om hier samen te zijn en samen met jullie, beste gedetineerden, Kerst te vieren en te wachten op de komst van vrede, op de komst van het licht! Een van de bekendste profeten uit het oude testament, Jesaja droomde over de komst van deze vrede en voor zijn ogen ziet hij een idyllisch beeld, zoals wij
op deze avond al gehoord hebben: ( Jesaja 11, 6-8 ) Wat een toestand, wat een fantastische wereld waar
niemand en niets bang moet zijn. Tegenwoordig zijn wij van zovele dingen bang, bang voor de toekomst,
bang voor de dag van morgen, bang van elkaar en zelfs bang van onze eigen dromen.
En toch horen wij in deze advent, een week voor Kerst over de grote dromen van de grote dromer Jesaja!
Luister goed, want hij heeft goed nieuws voor ons! Mensen in het donker, mensen op straat, mensen die
verdrietig zijn, mensen in huizen, mensen in gevangenissen, luister goed! Spits je oren, want alles wordt anders! Geen honger en geen oorlog meer, de mensen van Aleppo worden bevrijd, brood genoeg voor alle
mensen. Alles wordt eerlijk verdeeld! Wat een wereld! Durf daarover te dromen en zie een toekomst waar
iedereen mag werken en een huis heeft! Durf te dromen dat alles anders wordt! Ook in je eigen leven, durf
daarover te dromen, dat jij die nu hier in deze gevangenis moet zitten eens vrij zult zijn en dan nooit, maar
echt nooit meer naar hier terug moet komen! Durf te dromen dat in je leven alles anders wordt!
Heb je het soms moeilijk hier? Zijn de nachten soms heel lang? Zie jij je kind of je echtgenot maar af en toe?
Zijn de visites soms te kort? Heb je nood aan de liefde, maar je krijgt dat niet? Durf te dromen dat het anders wordt en dat je weer met je kinderen mag spelen, dat je vrij bent … durf te dromen! Kort voor Kerst
voelen wij bijna, dat er iets aan het gebeuren is! Er zit verandering in de lucht want met Kerst komt het licht
in de donkere dagen, met Kerst komt er een andere soort koning, een koning voor gewone mensen! Een
koning die liefde wil uitdelen!
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Een koning die iedereen graag ziet! Want met Kerst, zegt Jesaja: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons
gegeven” en de naam die Hij zal krijgen is: “Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst” (Jesaja 9).
Op Hem wachten wij in deze advent van 2016 en wij weten allemaal dat advent niet alleen een deur op een
kier zet, maar wij weten ook dat advent kijken is naar wat komt! Zoals wij dat soms ook zingen:
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.
Wat ik soms droom en wat ik altijd hoop is dat de boodschap van de engelen uit Bethlehem een keer ook op
deze aarde werkelijkheid zal worden: “ vrede op aarde voor alle mensen” .
Tijdens de pauze brachten wij de spijzen op de tafels, waaronder verschillende soorten broodjes, beleg,
koffie of thee, en konden we gezamenlijk van het eten genieten. De tongen kwamen los en er was een losse
(alhoewel!) sfeer van gemoedelijkheid en warmte in deze donkere en koude decemberdagen.
Hieronder kan u de indrukken van Marijke en Francis nalezen:
Impressie van Marijke: Die van binnen en die van buiten.
Twee totaal verschillende werelden ontmoetten elkaar om samen een korte wijle de boodschap van hoop
en naasten liefde te beleven. Aarzelend en schuchter aftastend in het begin, maar langzamerhand wordt
"naar elkaar kijken met elkaar spreken" en elkaar proberen te verstaan en te bemoedigen over de grenzen
van alle verschillen heen. Ik wens mijn tafelgenoot Dimi alle sterkte toe als hij volgend jaar de deur naar de
wereld van buiten mag openen, moge zijn voornemen om de valkuilen die op zijn pad zullen liggen te ontwijken en zijn nieuwe leven inhoud te geven ook werkelijk slagen. Vaya con Dios.
Indruk van Francis
Enkele gevangenen zeiden mij spontaan op het einde dat dit het mooiste kerstfeest was dat ze al hadden
meegemaakt in deze gevangenis. Ik merkte ook op dat je ook nog diezelfde avond af en toe aan het aftasten
was met de bewakers wat nét nog wel kon voor hen. Want als bewakers hebben ook zij natuurlijk een verantwoordelijkheid. Wat ik heel opmerkelijk vond was het extra muzikaal nummertje dat Philippe Gilbert
(zo noemde ik hem tenminste) ons nog bracht: Elvis Presley en 'The wonder of you.'
Heel mooie tekst. Hij bracht het ook met alles wat hij in zich had. Gewoon prachtig, vond ik. Ook hij was
heel dankbaar voor deze avond. Hij zal er nog vaak aan terugdenken, vermoed ik.
Hierbij geef ik jullie de tekst mee:
When no one else can understand me
When everything I do is wrong
You give me hope and consolation
You give me strength to carry on

And when you smile, the world is brighter
You touch my hand and I'm a king
Your kiss to me is worth a fortune
Your love for me is everything

And you're always there
To lend a hand in everything I do
That's the wonder, the wonder of you
(Wonder of you)

I guess I'll never know
The reason why you love me like you do
That's the wonder, the wonder of you
I guess I'll never know
The reason why you love me as you do
That's the wonder, the wonder of you

Songwriters: Dennis Linde
Songteksten voor The Wonder of You © Sony/ATV Music Publishing LLC

pagina 9

kerkbrief

januari 2017

Tot slot werd er nog samen taart gegeten en konden we al denken aan afscheid nemen. We probeerden
hen een hart onder de riem te steken, door een uitgestrekte hand, een ‘hug’ of met een zoen. De gedetineerden kregen elk een pakketje met een blokpapier en potloden mee.
Eenieder van de aanwezigen houdt een warm gevoel over aan deze kerstviering, en soms vergaten we even
dat we in een wel erg gesloten instelling, met de naam ‘Gevangenis’, waren. We durven hopen dat onze
aanwezigheid een klein lichtpuntje mocht zijn, en misschien kunnen we ze volgend jaar terug een hart onder de riem steken. Misschien bent u er dan ook bij!

Van dit bezoek zijn geen foto’s gezien we enkel onze ID-kaart mee mochten nemen in de gevangenis!
Aletta

Bijgevoegde foto is van de gevangenenstad bij uitstek, namelijk Ushuaia (Argentina), waarnaar je verbannen werd als je iets zwaar mispeuterd had. Nu willen velen erheen voor “Fin del Mundo”, om het
einde van de wereld te bezoeken. Er is dus nog hoop! (n.v.d.r.)
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Kerst in de Gaspard:
Beelden zeggen soms meer dan tekst!
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vooruitblik
Bijbel aan huis.
“Sta op en eet…” (1Kon 19, 7/b)
Afgebrand, uitgeput en uitgeblust zijn symptomen waarmee veel mensen in onze dagen vechten. Mensen
die geen energie meer hebben, mensen die het niet meer zien zitten, mensen die hun problemen en angsten
niet in het oude jaar willen of durven laten alsof er zonder geen leven meer mogelijk is.
Deze maand gaan wij weer starten met onze Bijbelstudies en maken kennis met de profeet Elia, een sterke
man die het plotseling niet meer ziet zitten. Wat is er met de knecht des Heren gebeurd? Hoe is het zover
gekomen? Wil hij misschien uitrusten en kiest daarom voor de rust die de woestijn kan bieden of ….?
Tijdens onze samenkomst(en) concentreren wij ons op 1 Koningen 19, 1-14, maar ter voorbereiding zou het
goed zijn als jullie ook de hoofdstukken 17 en 18 van 1 Koningen zouden lezen.
Op 25 januari verwacht ik jullie in het PCC waar Marleen onze gastvrouw zal zijn en op vrijdag 27 januari mogen wij weer de gasten van Francis en An zijn.
Ook nieuwe gezichten zijn meer dan welkom! Sta dus op en kom!

Belijdenis in zicht !
Groot was mijn vreugde toen Philippe mij een paar maanden geleden bekend maakte dat hij graag belijdenis
zou willen doen. Na een paar gesprekken met de kandidaat heb ik zijn wens ook aan onze kerkenraad bekend gemaakt, die de beslissing van Philippe met enthousiasme begroet.
In januari 2017 zullen wij starten met de belijdeniscatechese en jullie beste gemeenteleden, zullen zeker op de hoogte gebracht worden wanneer de belijdenis
van Philippe plaats zal vinden. In december hebben wij samen al een programma
besproken dat wij gaan volgen en de eerste datum van onze samenkomst in januari
2017 staat al vast en dat gewoon in de kerk, want ja, als onze Philippe vrij is dan is
hij in de kerk of in het PCC.
Voorlopig is het alleen Philippe die zijn geloof wil belijden, maar ik hoop dat er in de
toekomst ook anderen komen die in zijn voetsporen willen treden. Bent u het misschien die deze zinnen leest en overweegt om de stap te zetten, maar nog niet helemaal zeker?! Aarzel niet
om mij te contacteren want wie weet, misschien kan uw predikant hierbij iets voor u betekenen. Dat zou
heel tof zijn!
Tihamér

Avondcontact
19 JANUARI 2017 ,
Stephen Murray : Wie zijn de anglicanen?
Hoe is het mogelijk dat wij over een kerk spreken die protestants EN katholiek is, maar tegelijkertijd ook NIET
protestants EN NIET katholiek? Is de anglicaanse kerk enkel en alleen opgericht om koning Hendrik VIII toe te
laten van zijn vrouw te scheiden? Is de koningin het hoofd van de kerk? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met andere godsdiensten? Wat is een Hoge of Lage Kerk?
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Is het buiten het Verenigd Koninkrijk alleen een kerk voor expats? Over het ontstaan van de anglicaanse
kerk circuleren heel wat misverstanden. In deze lezing maken we kennis met haar werkelijke kern, haar essentieel karakter.
The Reverend STEPHEN MURRAY werkte in de anglicaanse kerk van Canada sinds 2003 maar vanaf 2011
werd hij kapelaan van de anglicaanse kerk te Gent. Hij is Canadees van oorsprong maar blij dat hij is ‘blijven
plakken’ in Gent. Als ‘Area Dean’ van België en Luxemburg heeft Stephen ook verantwoordelijkheid voor de
parochies in dat gebied. Hij behaalde bachelor’s degrees van ‘Drama-in-Education’ en psychologie aan de
Universiteit van Windsor en een ‘Master’s in Divinity’ aan het Trinity College van de universiteit van Toronto.
Als toemaatje zal Arnold De Jonge ons een toelichting geven over de relaties tussen de Anglicaanse kerkgemeenschap en onze eigen Brabantdamgemeente.
Plaats: PCC
uur: 19u30
Toegang: €2

Bidweek voor de eenheid.
De jaarlijkse Oecumenische Dienst in de Bidweek (elk jaar
van 18-25 januari) gaat door op 22 januari. Deze keer niet in
de Crypte van de Kathedraal zoals tot nog toe, maar wel in
de Rabotkerk om 17 u.
Noteert u alvast deze bijzondere viering in uw agenda!

Wereldgebedsdienst.
Op 3 maart is er de Wereldgebedsdienst en die gaat dit jaar door in de Brabantdamkerk, maar daarover later meer.
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Meditatie
“Een mens stippelt zijn weg uit”, maar ….. (Spreuken 16, 1-4 en 9)
Wat 2017 brengen zal is voor ons op dit moment nog niet bekend, maar een Gelukkig Nieuwjaar zal zeker
voor iedereen op zijn plaats zijn. Ook dit jaar moeten wij van dag tot dag leven en doen wat de Psalmist ons
voorhoudt: “leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen” (psalm 90)
In de voorkamer van dit nieuwe jaar horen wij van de schrijver van spreuken dat “een mens in zijn eigen
ogen altijd de juiste weg kiest” –In 2017 zullen wij als gemeente plannen maken, vragen stellen, beslissingen nemen en misschien nieuwe wegen zoeken die de mensen dichter bij God en dichter bij elkaar brengen
en in alle menselijke pogingen vertrouwen wij op onze God en Vader die niet alleen het uiterlijke, maar ook
het innerlijke toetst.
Heeft u als persoon misschien al
plannen voor 2017 maar bent u bang
om eraan te beginnen of weet u niet
hoe eraan te beginnen? Luister dan
in de komende maanden ook naar je
Heer “en je plannen zullen slagen”.
Ja, wij hopen allemaal dat al onze
plannen slagen zullen. Dat iedereen
van onze familie een gelukkig 2017
zal hebben, dat de vrede terugkeert
op aarde en alle mensen die op drift zijn hun rust zullen vinden.
“De Heer heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven” - Hieruit wordt duidelijk dat het doel van ons
mensen bepaald is. Wij moeten dus in 2017 niet doelloos dwalen maar wel doelbericht in Zijn sporen wandelen en wie weet zullen wij Hem ontdekken of zal Hij ons vinden, thuis of in de kerk.
De grote vraag die wij aan het begin van een nieuw jaar stellen is: Hoe verder als mensen? Waar willen of
kunnen wij naartoe als gemeente? Gaan wij op dezelfde manier als in 2016 verder of gaan wij iets veranderen in ons persoonlijke leven, in ons familieleven en in ons gemeenteleven? Hoe gaat ons leven in 2017 ver-

der: met of zonder Jezus? Wie gaat dit jaar het doel bepalen? Wie en vooral hoe?!
“Een mens stippelt zijn weg uit” maar “de Heer bepaalt de richting die hij gaat” – in een wereld waar de
mens zich bijna almachtig voelt klinkt deze nieuwjaarsboodschap misschien niet als muziek in onze oren
want wij willen graag de regisseur van ons leven zijn en liefst ook blijven. Toch waren of zijn er misschien
gebeurtenissen in ons eigen leven die deze nieuwjaarsboodschap bevestigen “Een mens stippelt zijn weg
uit, de Heer bepaalt de richting” – denk hier maar eens goed over na!

Tihamér
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Pastoralia
WEL EN WEE UIT DE GEMEENTE BRABANTDAM
We staan met onze beide voeten verwachtingsvol aan de start klaar om het Nieuwe Jaar in te marcheren, of
voorzichtigjes te stappen, al naar gelang de mogelijkheden die we hebben.
We kijken nog wel eens om en denken terug aan 2016 en de laatste maand, die zo donker begon en waarin we
ons soms verlaten en eenzaam voelden. Het was fijn dat wij de kans kregen om met onze kalenders op stap te
gaan en zo kregen alle 75-plussers een adventsbezoekje en werd de verbondenheid met elkaar weer wat hechter. De kerstvieringen straalden warmte uit en brachten ons het licht van de hoop, dat het donker terug op
zijn plaats zette en gaven ons de moed om vanuit het donker hoopvol het Nieuwe Jaar in te gaan.
Elders in het blad lees je vast van alles over de verschillende hartverwarmende vieringen en concerten, die we
in en buiten onze kerk mochten vieren met elkaar. Wij kunnen die verbondenheid en warmte van saamhorigheid meedragen het nieuwe jaar in, hoopvol en vol goede moed. Dankbaar ook dat het ondanks kwalen en
operaties toch wel een beetje beter gaat met iedereen en dat de onverwachte tegenslagen een plaats konden
krijgen.
Zo wensen we Ingrid Van Kesteren verdere
beterschap toe en hopen voor je dat de onderzoeken tot een juiste behandeling kunnen leiden, zodat je spoedig de rolator aan
de kant kan zwieren en met hernieuwde
energie en inspiratie je penselen weer ter
hand kan nemen en daarnaast ook volop te
genieten van je kleinkinderen.
Vallen in huis, zomaar of over een tapijtje,
een drempel of pantoffel is een steeds terugkerende oorzaak voor pijn, breuken en
ongerustheid. Het overkwam afgelopen
maand ook Lilianne Piesen, gelukkig was alleen haar bril gebroken, maar haar gezicht was bont en blauw, zodat ze van haar bezorgde Karel absoluut uitgaansverbod kreeg. Op de Kerstviering was ze er gelukkig weer bij,
maar ook zij wacht verdere onderzoeken af. Sterkte!
Marleen Vandevijvere heeft haar stok officieel als een trouwe begeleider en vriend aanvaard en zoals zij me
altijd zegt: “als het niet vlug meer kan gaan, dan doe ik het langzaam, maar ik zal gaan zolang het kan.” Toch
is het alles behalve eenvoudig om dit te aanvaarden voor iemand die altijd zo actief is en graag met mensen in
contact komt en openstaat om iedereen te helpen die beroep op haar doet. We wensen je veel doorzettingsvermogen toe en doe voor de verandering gerust maar eens beroep op ons als dat nodig is.
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Ook Simonne Vereecken hebben we gemist op Kerstdag, zij was net de woensdag voordien voorzien van een
nieuwe knie en nu ik dit schrijf weet ik zelfs niet of ze nog in St Lucas ligt of al vertrokken is naar haar revalidatie adres. Hoe dan ook we wensen je veel moed en volharding toe, want vooral in het begin is het een zware
revalidatie, maar misschien herinner je het je nog van de andere knieprotese en ben je er toch een beetje op
voorbereidt. Onze welgemeende wensen voor beterschap en herstel.
Ik had het genoegen om met Francine Vanderhaegen een potje sjoelen te mogen spelen in gezelschap van de
andere bewoners van haar afdeling in de Zonnebloem. Je merkte duidelijk dat zij dit vroeger wel vaker gedaan
had. Het was in ieder geval heel plezierig ook al hebben we niet gewonnen. Met Cecile De Vilder die in dezelfde
RVT woont had ik een fijn gesprek en zijn we een beetje de wereld rond gereisd, want wie veel reist heeft veel
verhalen.
Zelf ben ik heel dankbaar dat de spoedoperatie aan mijn oog vlak voor de kerstdagen voorspoedig is verlopen,
eventjes inactief, maar bijna weer echt terug op post. Ook met Bea gaat het steeds een beetje beter en ik
vond het fijn haar weer terug te zien in ons midden. Het ga jullie allen goed de komende weken, genietend
van de dagen die schoorvoetend maar onomkeerbaar langer worden. Piepen de sneeuwklokjes al met hun
tere kopjes omhoog?
Marijke Schaefer.

Verjaardagen
Tine Verbrugghe

6 januari

Janine Hoste-Larno

9 januari

Camille Van den Boer

9 januari

Roel Wauters

10 januari

Marleen Vandevijvere

18 januari

Jacomina (Ina) Pesch/Beye

21 januari

Marije Wauters

22 januari

Sara De Jonge-Blommaert

25 januari

Cees Van Leeuwen

26 janauri

Wilma Bier

30 januari

Quinten Furquim D'Almeida

30 januari

Beatrice Baetens

2 februari

Josine De Vloed-Nathon

4 februari
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Varia
Vanuit het Rabot
Op 21 januari 2017 om 10.30 u. leidt Imam Khalid Benhaddou zijn boek in, getiteld: “Is dit nu de Islam?” , gevolgd door twee reacties op het boek van:Eefje van der Linden (theologe) en Jan Dumolyn (historicus en prof
aan de UGent).
Locatie: Protestantse Rabotkerk , Begijnhoflaan 31, 9000 Gent
Deze ochtend is een organisatie van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent en kadert in de activiteiten
van de ‘Bidweek voor de eenheid’ van het Interkerkelijk Beraad Gent.
De Gentse Iman Khalid Benhaddou is voorzitter van het platform van Vlaamse Imans en coördinator van het
netwerk Islamexperten, hij is tevens een goede vriend van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep van Gent.
Onlangs verscheen zijn boek “Is dit nu de Islam? Hoe ik als moslim voor nieuwe tijden ga: rationeel, Europees
en verzoenend”, waarin hij uitlegt waarvoor de Islam anno 2017 moet staan. Hij kiest daarin voor nieuwe tijden, tijden van verzoening tussen de westerse democratische regels en waarden met de wijsheid van de Koran.Daarbij gaat hij niet uit de weg om een boekje open te doen over de extreme Islam en zijn terroristische
uitwassen. Zijn boek is een warm pleidooi voor verzoening en dialoog, “where east meets west”.
In een reactie op het boek komen twee andere stromingen van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent
aan bod: de christelijke, bij monde van Eefje van der Linden (theologe) en de vrijzinnige door Jan Dumoulyn
(historicus en prof aan de UGent).
Er zal ook gelegenheid zijn voor vragen en gesprek met het publiek.

Knutselnamiddag
Zondag, 29 januari 2017
Deze maand willen we kaartjes maken om aan de zondagse bloemen te hangen met een groet en/of een wens
van de gemeente. Onze voorraad is bijna uitgeput en het is een gezellige bezigheid waaraan iedereen kan
meehelpen. Komt u ook ?
Vooraf (rond 12.30 uur) is er weer een gezamenlijke maaltijd. Philippe wil ons weer verrassen en wie er al bij
was weet dat het steeds een heel lekkere verrassing is !! Wie er 's middags niet bij kan zijn, kan wel
blijven eten.
Wel graag aanmelden bij Micheline. De bijdrage voor de maaltijd bedraagt 8 euro.

STUDIEDAG FPT
De combinatie van levensbeschouwing en onderwijs is in België geen evidentie. Door de veranderende samenleving klinkt een oproep om een herziening van de levensbeschouwelijke vakken steeds luider. Maar wat met
mensen die de waarden van onze samenleving met de voeten treden? En hoe kan het onderwijs voorkomen
dat jongeren verloren lopen en radicaliseren?
Dit en nog veel meer wordt behandeld door een panel van experten tijdens een Studiedag in de Protestantse
Kerk, Nieuwe Graanmarkt 8 te Brussel. Deze studiedag wordt georganiseerd door de FPT ( Faculteit voor Protestantse Theologie). Het thema is “ Wie is neutraal?”
De studiedag is van 9u30 tot 16u (3 maart 2017), inschrijven is noodzakelijk. Folders met inschrijvingsstrook
vindt u op de leestafel in de kerk.
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Over Hoop en Huizen
Sinds enkele dagen kunt u op de leestafel ook een inspiratiekrantje vinden over het project Over Hoop en
Huizen.
We weten dat het voor pas erkende vluchtelingen niet gemakkelijk is om onderdak te vinden. Het aantal
beschikbare en betaalbare huurhuizen/appartementen is beperkt. Onzekerheid over hun inkomen en
verblijfskaarten spelen een rol, maar bovendien hebben ze te maken met vooroordelen t.a.v. hun herkomst, geloof en uiterlijk.
Het zou niet mogen dat er in onze samenleving mensen op straat terecht komen. Zeker niet als erkende
vluchtelingen net gezegd is dat zij hier in België veilig zijn en een nieuwe toekomst kunnen opbouwen.
Toch is dit een realiteit, vaak verborgen maar soms ook zichtbaar, vooral in de grote steden.
Een jaar geleden zijn we gestart met het project OverHoop en Huizen om voor erkende vluchtelingen een
woning te zoeken en ‘buren’ te vinden via het kerkelijk netwerk. Daarvoor hebben we in samenwerking
met de oecumenische werkgroep Orbit/Amos voor de VPKB een woonkrantje gemaakt om te vertellen
wat er tot nu toe gedaan is. In het krantje vind je allerlei informatie en tips rond huisvesting en vluchtelingen.
We hopen dat dit samenwerkingskrantje u en anderen inspireert om verder op weg te gaan om voor
mensen een dak boven het hoofd te zoeken, maar ook een thuis te geven. Het is soms wat zoeken en kost
zeker moeite. Maar samen mensen thuis brengen ergens in deze wereld, maakt zichtbaar wat Gods bedoeling is : een wereld waar mensen ‘thuis’ zijn.
Je zult ontdekken: Er is wèl plaats voor die ander maar ook voor jou.
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ANGLICANEN IN DE BRABANTDAMKERK
Op 19 januari komt Rev. Murray van de anglicaanse kerk in Gent voor Avondcontact spreken over “de” anglicanen. Misschien een goed moment om eens na te gaan welke contacten er in de voorbije twee eeuwen
zijn geweest tussen de anglicaanse gemeenschap in Gent en onze protestantse kerk van de Brabantdam.
Tegen het eind van de 18de eeuw was het protestantisme in Gent volledig weggedeemsterd, om niet te zeggen: klinisch dood. In Horebeke (en zijn annexe Etikhove) daarentegen bleken de Geuzen over een veel taaier leven te beschikken. Predikanten volgden elkaar regelmatig op en toen in 1803 ds. Abbema verdween,
stelde de jonge Amsterdamse dominee Albert Goedkoop zijn kandidatuur. (Hij wou in de zending overzee
maar zijn gezondheid liet dat niet toe; een alternatief was dan het verre België). Maar hij kon niet benoemd
raken omdat niemand hem wou betalen. Het Franse regime niet want volgens de beschikkingen van Napoleon moesten er minstens zesduizend zielen aanwezig zijn en dat haalde Horebeke, dat haalde zelfs heel het
Département de l’Escaut (Oost-Vlaanderen) niet. Ook de geloofsgenoten in Nederland die gedurende de
17de en de 18de eeuw veel hadden gedaan voor de Vlaamse Olijfberg, trokken zich nu terug. Ze vonden dat
in de Franse republiek (dus ook in de Zuidelijke Nederlanden) met Napoleon de vrijheid van godsdienst een
feit was geworden en dat men niet meer kon spreken over de Kercken onder het Cruijs die met raad en
daad moesten ondersteund worden. – Goedkoop accepteert een beroep uit het Zeeuwse Baarland maar
zijn gedachten blijven bij het onbereikbare Vlaanderen.
Het duurt dan tot in 1814 Nederland en België worden samengevoegd voor er een erkenning kan komen
vanuit Den Haag. En Albert Goedkoop die de zaken goed heeft opgevolgd, grijpt zijn kans en raakt benoemd
voor de hele Vlaamse Olijfberg. Hij moet de ene week diensten houden in Horebeke en de andere week in
Gent waar hij zich ook moet vestigen.
Vijf dagen na zijn aankomst, op 23 april 1815 houdt hij te Gent een eerste “kerk”dienst in zijn studeerkamer. En omdat er vrijwel geen Vlaamse protestanten te vinden zijn in onze stad, moet hij zijn kudde verzamelen uit buitenlandse geloofsgenoten, voornamelijk Nederlanders die hier aangeland zijn sedert de samenvoeging van ons land met Nederland: zakenmensen, ambtenaren en vooral militairen.
In deze eerste bijeenkomst zijn er 7 aanwezigen: Goedkoop met zijn huisgenoten en twee stedelingen die
hij al in vroegere jaren had ontmoet. In de avonddienst op diezelfde zondag zijn er al 10, waaronder twee
knechten van (Hollandse) officieren. De gemeente breidt dus uit, niet van dag tot dag maar van uur tot uur.
In de volgende weken komen ook Hollandse schippers uit de haven opdagen en na vier weken kan het publiek niet meer in de studeerkamer maar mag Goedkoop op Pinksterzondag 14 mei 1815 een eerste dienst
houden op de zaal van het Stadhuis! Zeer waarschijnlijk was dat de huidige Pacificatiezaal, symbolischer kan
haast niet! Behalve tal van lagere militairen begroet ds. Goedkoop ook Zijne Exc. den L. Generaal Gouverneur dezer Stad evenals de Heer Maire (burgemeester).
Hij kondigt zijn kerkdiensten aan in de media,
waarschijnlijk de Gazette van Gend.
De stad herbergt ook Britse militairen en ook
die zijn vlug op de hoogte: op vrijdag 26 mei
wordt aan Goedkoop gevraagd om in een huis
in de Bruggestraat het kind te dopen van een
Engels officier die op het punt staat om te vertrekken.
Goedkoop die een beetje ziekjes is, gaat er per
rijtuig naartoe en doopt er de kleine William
James Gordon, geboren op zee op 15 mei, een
zwervertje! Hij gebruikt daarbij het formulier van de Nederduitsche Kerken; je moet de mogelijkheden gebruiken die er zijn.
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Op maandag 29 mei 1815 komt de sergeant James Garvan met zijn liefje bij ds. Goedkoop, voorzien van
een attest van zijn majoor dat hen toestaat om te trouwen. Daar draait de dominee zijn hand niet voor
om: hij gebruikt het huwelijksformulier van de Waalse kerken omdat hun tolk fransch verstond.
Dit zijn de eerste aantoonbare contacten met de Britten.
De zaal in het stadhuis is niet altijd beschikbaar en ds. Goedkoop dient dus een rekwest in om de leegstaande kerk van de Alexianen (Oude Houtlei) te mogen gebruiken. We slaan een paar stappen over en
komen meteen bij het K.B. van 14 januari 1817 waarbij de Alexianenkerk, een halve ruïne, wordt ingewisseld voor de Capucijnenkerk. Deze is beter gelegen, beter toegankelijk en qua grootte beter geschikt. En
Den Haag zorgt voor 9.000 gulden subsidies voor de broodnodige herstellingen (er zit zelfs geen glas in de
ramen!) en de aanpassingen aan de protestantse behoeften. En dan gaat het heel vlug: op 16 maart 1817
heeft de eerste kerkdienst plaats! De bijzondere ijver en goedwillendheid van de Maire is hier niet
vreemd aan. We krijgen een aantal stoelen te leen uit het stadhuis maar we moeten het vervoer wel zelf
bekostigen. Maar door dat alles herdenken wij dit jaar 200 jaar Brabantdamkerk.
Volgens een anglicaanse bron waaruit ik een aantal details gehaald heb, bestond er een anglicaanse gemeenschap in Gent vanaf 1816 maar werd de eerste chaplain pas in 1839 aangesteld. Is Goedkoop dan al
die jaren de vaste voorganger geweest? Hij was als calvinist toch helemaal niet acceptabel voor de anglicaanse overheden? Maar hij hield wel regelmatig Engelse diensten, vóór of na de Nederlandse. De Engelsen vormden dus geen aparte kerkgemeenschap maar waren blijkbaar een zijtak van onze kerk. Uit het
Kasboek blijkt dat er afzonderlijke diensten werden gehouden, er was uiteraard een taalprobleem! Er
werden immers collecten genoteerd tijdens de Hollandsche en de Engelsche godsdienstoefeningen.
Zo te zien, werd de kerk gratis ter beschikking gesteld, waren de collecten voor ons en werden er geen
andere eisen gesteld. Dus geen vergoeding voor verlichting, verwarming, schoonmaak enz. Werd Goedkoop voor zijn diensten aan deze vreemdelingen apart vergoed? Hij deed in elk geval zijn uiterste best om
het zijn gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Zelfs worden in 1818 knielbanken geplaatst voor den
Engelschen godsdienst.
In 1817 worden twee Nederlandse militairen die hier in de kerkenraad zetelen, overgeplaatst naar Ieper.
Goedkoop stelt voor om de heren George Hastings en George Smith van de Engelse groep in hun plaats te
zetten. Hij heeft vanwege het gouvernement in eene confidentiele mededeeling vernomen dat deze benoeming gevoeglijk kan geschieden. En: de engelschen zouden met dit lidmaatschap gehonoreerd zijn. De
integratie was voorbeeldig.
Hoe de betrekkingen in de volgende jaren verlopen
zijn, vertel ik graag later eens.

Arnold De Jonge
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Woensdag

4/jan

14.00 u

Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27

Zondag

8/jan

11.30 u

Nieuwjaarsreceptie in het PCC

Woensdag

11/jan

19.30 u

Kerkenraadsvergadering bij Rita

Woensdag

18/jan

14.00 u

Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27

Donderdag

19/jan

14.00 u

Avondcontact in het PCC

Zondag

22/jan

11:00 u

Redactieraad in het PCC na de dienst

Zondag

22/jan

17:00 u

Oecumenische Gebedsdienst (Rabotkerk)

Woensdag

25/jan

14.30 u

Bijbel-aan-Huis bij Marleen, Keizer Karelstraat 195, Gent

Vrijdag

27/jan

19.30 u

Bijbel-aan-Huis bij An en Francis, Keistraat 173, De Pinte

Zondag

29/jan

12:30 u

Lunch, nadien 14 u - knutselmiddag

Vrijdag

3/mrt

Wereldgebedsdienst

OPROEP AAN DE JEUGD
Mag ik hierbij een warme oproep doen aan alle jongeren of hun ouders om jullie recentste e-

mailadressen en gsm-nummers door te geven? Om dit goed te laten verlopen, zit hierbij een strookje
waarop jullie je gegevens kunt invullen. Deze strook kan je dan afgeven in de kerk of in de brievenbus
van de kerk deponeren. Natuurlijk mag je ook mailen naar mij: j.hozee@icloud.com
Op die manier hoeft niemand vergeten te worden, bij uitnodigingen voor activiteiten voor de jeugd! Hopelijk tot gauw eens.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Hozée.

Naam :

Voornaam:

E-mail :
Telefoonnummer / GSM nummer
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Dienstenrooster
Zondag, 8 januari

Nieuwjaarsreceptie in het PCC

Voorganger

ds. Tihamér Buzogàny

Kerkenraadsleden van dienst

Marijke Schaerfer / Rita Martens

Collectes

Kerkenwerk / Helpende Hand

Organist(e)

Arnold De Jonge

Kinderkerk

Etty Deelstra

Zondag, 15 januari
Voorganger

ds. Tihamér Buzogàny

Kerkenraadsleden van dienst

Martine De Jonge / Micheline Morel

Collectes

Kerkenwerk / Kerkbrief

Organist(e)

Ko van Heest

Kinderkerk

Janneke Van Heest

Zondag, 22 januari
Voorganger

Dhr. Herman Fresen

Kerkenraadsleden van dienst

Francis Van De Walle / Micheline Morel

Collectes

Kerkenwerk / Bloemen

Organist(e)

Aletta Rambaut

Kinderkerk

Jeroen Hozée

Zondag, 29 januari

Leprazondag

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst

Aletta Rambaut /Rita Martens

Collectes

Kerkenwerk / Leprazending

Organist(e)

Ko van Heest

Kinderkerk

Martine De Jonge

Zondag, 5 februari
Voorganger

ds. Tihamér Buzogàny

Kerkenraadsleden van dienst

Martine De Jonge / Rita Martens

Collectes

Kerkenwerk / Diaconie

Organist(e)

Arnold De Jonge

Kinderkerk

Etty Deelstra

Komende vergadering redactieraad: zondag 22 januari 2017.
U wordt vriendelijk verzocht artikels tot één dag tevoren in te zenden, zodat de redactieraad op de dag
zelf kan bespreken wat voorhanden is en wat er geplaatst wordt.
Dank bij voorbaat voor uw begrip. Adres: kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
pagina 23

kerkbrief

januari 2017

Bijbelleesrooster januari
“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en
door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen” (Rom. 15: 4)
Dit leesrooster biedt voor elke dag een korte bijbellezing. Het wordt aangeboden door het Nederlands
Bijbelgenootschap. In 2017 staat het Matteüs-evangelie centraal maar ook andere bijbelboeken komen
aan bod. Omwille van 500 jaar reformatie is behalve het Oecumenisch rooster ook dat van de Lutherse
kerken geraadpleegd.
zo 1
ma 2
di 3
wo 4
do 5
vr 6
za 7
zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
vr 13
za 14
zo 15
ma 16
di 17
wo 18
do 19
vr 20
za 21
zo 22
ma 23
di 24
wo 25
do 26
vr 27
za 28
zo 29
ma 30
di 31
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
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Psalm 67
Matteüs 1: 1-17
Matteüs 1: 18-25
Matteüs 2: 1-12
Matteüs 2: 13-23
Matteüs 3: 1-17
1 Kronieken 28: 1-10
1 Kronieken 28: 11-21
1 Kronieken 29: 1-9
1 Kronieken 29: 10-20
1 Kronieken 29: 21-30
Johannes 1: 19-28
Johannes 1: 29-39
Johannes 1: 40-51
Johannes 2: 1-12
Johannes 2: 13-22
2 Kronieken 1: 1-17
2 Kronieken 1: 18 - 2: 9
2 Kronieken 2: 10-17
Matteüs 4: 1-11
Matteüs 4: 12-25
1 Korintiërs 1: 1-9
1 Korintiërs 1: 10-25
1 Korintiërs 1: 26 - 2: 5
1 Korintiërs 2: 6-16
Psalm 37: 1-11
Psalm 37: 12-24
Psalm 37: 25-40
Matteüs 5: 1-12
Matteüs 5: 13-26
Matteüs 5: 27-37
Matteüs 5: 38-48
Psalm 48
2 Kronieken 3: 1-14
2 Kronieken 3: 15 - 4: 10
2 Kronieken 4: 11 - 5: 1

Gelukkig nieuwjaar gewenst
3 x 14
Huwelijkstrouw
Kraamvisite
Rachel huilt
Opzij voor de Heer
Leiderschap
Tempelschets
Fondsenwerving
Dankbaarheid
Koningsdag
Identiteitsbewijs
Zichtbaar teken
Herinnering aan de Jakobsladder
Feestvreugde
Tegen marktwerking
Wijze wens
Grote plannen
Positieve reactie
Woordstrijd
Licht in het donker
(Van) wie ben jij?
Eenheidsstreven
Onverwachte keuzes
Onthuld geheim
Heb geduld
Eerlijk duurt het langst
Wie goed doet, goed ontmoet
Het echte geluk
Smaakmakers
Aanscherping
Meer geven dan gevraagd
Stad op een berg
Werk in uitvoering
Zuilen van naam
Inrichting
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