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Van de kerkenraad

Bea Baetens

Op zaterdag 21 november jl. vond sedert lang opnieuw een Bijbelstudie plaats. Deze Bijbelstudie over 
de eerste zes hoofdstukken van Daniël was oorspronkelijk gepland in de kerk zelf, maar moest om 
gekende redenen via Zoom georganiseerd worden. Voor sommigen was dit onbekend terrein (Zoom 
voor de ene, Bijbelstudie voor de ander), maar alles in wonderwel gelukt. Wanneer de komende Bij-
belstudie (hoofdstukken 7 tot 12) zal plaatsvinden, is nog niet helemaal duidelijk. Zij zal zeker tijdig 
aangekondigd worden. Wees welkom!

Dank zij de vindingrijkheid van onze predikant mochten we ook dit jaar een bijzondere (online)vol-
eindingszondag meemaken, waarbij wij dachten aan onze dierbare overleden gemeenteleden: Jani-
ne Hoste-Larno; Margarethe Zerfass; Jacob de Schipper; Lorraine 
Liagre-Calliauw; Mini lukte Schipholt Tuender; Willem Lorein. De 
witte steentjes die Aletta Rambaut voorbereidde, zullen nu hun 
weg vinden naar de rouwende families. 

Ontvangt u nog geen link naar de online-diensten, die zeker een 
aanrader zijn, meld u dan zeker bij onze predikant. Het is voor 
het ogenblik immers nog onduidelijk wanneer wij opnieuw fysiek 
zullen mogen kerken. Na het kantelmoment, dat volgens de ra-
mingen rond 15 januari zou vallen als alles positief evolueert, zal 
door de regering worden nagedacht of versoepelingen mogelijk 
zijn voor de sport- en cultuursector (waaronder de erediensten 
vallen).

Tijdens de eerste Adventszondag, die al heel lang gepland was 
met ds. Edwin Delen als gastvoorganger, mochten we rekenen op 
de medewerking van een aantal special guests zoals de dochters 
van ds. Delen en drie kleinkinderen van Rita Martens (zie foto). 
De prachtige Adventskrans is voorbereid door Etty Deelstra.

Op de tweede Adventszondag vindt de door Coronamaatregelen 
uitgestelde belijdenis van Serge Engelbosch plaats. We zijn zeer 
verheugd om hem als broeder in Christus welkom te heten bin-
nen onze gemeente.

Door deze Coronacrisis zijn er meer en meer mensen die financi-
eel niet rondkomen en de voelselbanken zien daardoor een toename van personen die hierop nood-
gedwongen beroep moeten doen. Daarom besloot de kerkenraad om zowel op 25 als op 27 decem-
ber te collecteren voor de vzw VoedselOndersteuning Gent, waarover u verder in deze Kerkbrief 
meer leest. Warm aanbevolen. 

Rest ons alleen nog u moed in te spreken om vol te houden, de regels te respecteren en Coronavrij 
te blijven!
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Online-kerkdiensten

Zusters en broeders,

We zijn verheugd over het stijgend aantal 
mensen dat graag de link ontvangt voor de 
online-kerkdiensten. 

Wij willen deze mogelijkheid dan ook graag 
blijven aanbieden voor geïnteresseerden, 
die onze kerkdiensten niet fysiek kunnen 
bezoeken. 

Verdere aanvragen of afmeldingen ontvan-
gen we graag op het volgende e-mailadres: 
tihamer.buzogany@telenet.be 

Mede namens de kerkenraad,
ds. Tihamér Buzogàny
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Van de bestuursraad 

Verkiezingen voor de grote helft van de bestuursraad
Context
Op zondag 4 oktober 2020 heeft de gemeentevergadering met ruime meerderheid de volgende twee 
kandidaten voor de bestuursraad verkozen, resp. herverkozen:
- de heer Philippe Adams
- de heer Francis Van De Walle

Op de bestuursvergadering van 12 oktober 2020 werden bij geheime stemming de bestuurdersfunc-
ties als volgt verkozen: 
- Voorzitter: Francis Van De Walle
- Secretaris: Ds. Tihamér Buzogány
- Penningmeester: Anton Renting

Op diezelfde bestuursraad nam Aletta Rambaut afscheid als bestuurslid en dat na 21 jaar ononder-
broken inzet als vrijwillig bestuurslid. Aletta wil zich immers als vrijwilliger nog meer inzetten voor 
de vele uitdagingen waar de Gaspard-de-Coligny, school met de Bijbel, momenteel voor staat. Het 
voltallig bestuur heeft Aletta van harte bedankt voor haar onafgebroken toegewijde inzet gedurende 
al die jaren.

De heer Jacob de Schipper had zich begin 2020 ook aangeboden voor verkiezing als kandidaat be-
stuurder nadat hij sedert 21 juni 2017 het bestuurdersmandaat van de heer Rudy Liagre had voortge-
zet. Jammer genoeg is Jacob op maandag 18 mei 2020 overleden.

Conform het Vlaamse Decreet op de erediensten moet de bestuursraad uit zes bestuursleden be-
staan, waarbij de predikant ambtshalve bestuurslid is. De overige 5 bestuursleden dienen (her)ver-
kozen te worden. 
Omdat er toen geen spontane kandidaturen waren voor een zesde bestuurslid, moest de bestuurs-
raad op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat-bestuurder. Op zijn zitting van 12 oktober heeft de 
bestuursraad daarom aan de voorzitter de opdracht gegeven om enkele potentiële kandidaten te 
contacteren. 
Zo heeft op 1 november mevrouw Micheline Morel bevestigd, dat zij bereid is om zich kandidaat te 
stellen voor deze vacante bestuurderspost. De leden van de bestuursraad appreciëren dit bijzonder, 
want een bestuurdersfunctie is een vrijwillige, dienende functie.

Verkiezingen bestuursraad op zondag 20 december 2020
Daarom wordt er nu voor zondag 20 december 2020 een extra-gemeentevergadering gepland. Na 
afloop van de eredienst zal de verkiezing plaatsvinden van een lid voor de Bestuursraad, zodat deze 
raad weer voltallig zal zijn, met zes bestuursleden. 
Deze vergadering kan alleen doorgaan als wij dan in het kader van de tijdelijke coronamaatregelen 
weer in de kerk mogen samenkomen. Mocht dat echter op die datum nog niet toegestaan zijn, dan 
wordt deze verkiezing uitgesteld tot de eerste zondag waarop dit wel weer kan. Alle stemgerechtigde 
gemeenteleden hebben inmiddels de nodige documenten en volmachten ontvangen via e-mail of via 
de post.  

Francis Van De Walle
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Terugblik
Huwelijk op 2 december 1944 
U leest het inderdaad goed: 1944.
In volle oorlogstijd wilde een Canadees koppel in onze gemeente in het huwelijk treden. Het echt-
paar spoorde onlangs de gegevens van onze gemeente op en zond ons bijgaande afbeeldingen 
door. Let op de buizen (verwarming ?) die door de kerk liepen en de gordijnen die toen aan de 
vensters hingen... Heel bijzonder zulke foto’s te mogen ontvangen. 
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Terugblik

Voleindingszondag op 22 november 2020
Veel dichterbij las diaken Rita Martens volgende tekst van Augustinus voor tijdens de voleindings-
zondag. 

De dood is niets.
Ik ben alleen maar naar de overkant.
Ik ben ik, jij bent jij.
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog steeds.
Noem me zoals je me altijd genoemd hebt. 
Spreek tegen mij zoals vroeger, op dezelfde toon, 
niet plechtig, niet droevig.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Bid, glimlach, denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt, 
zonder nadruk, zonder zweem van droefheid.
Het leven is wat het altijd geweest is.
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?
Neen, ik ben niet ver, daar, aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Droog je tranen en ween niet, als je van mij houdt. 

Een tekst van Augustinus van Hippo 
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Vooruitblik
Nationale Dagen van 
de Gevangenis 
20 november - 6 december 2020

De Nationale Dagen van de Gevangenis (NDG) zijn een initiatief van een aantal plu-
ralistische groeperingen en organisaties. Ze willen over de Belgische situatie bin-
nen de gevangenismuren informeren en de dialoog hieromtrent stimuleren. Voor 
deze 7de editie, van 20 november tot 6 december 2020, heeft men gekozen voor 
het thema Altijd in Quarantaine.

De wijze waarop de buitenwereld de lockdown heeft ervaren, geeft een aankno-
pingspunt om te sensibiliseren en het in vraag stellen van het nut van een gedwon-
gen (langdurige) opsluiting van gevangenen. Het biedt enig inzicht in de leefwereld 
van personen in detentie.
Sinds het begin van de pandemie blijven gedetineerden een blinde vlek van het 
beleid en de samenleving. Nu COVID-19 het gevangenissysteem onder druk blijft 
zetten, wil men gedurende twee weken de aandacht eisen voor de stem van gede-
tineerden, hun families en het gevangenispersoneel.

Op de website van Nationale Dagen van de Gevangenis vindt u uitgebreide infor-
matie over het programma. Eén onderdeel van het programma is het volgende.

Naar analogie met de andere acties die aan de gevangenispoort gehouden worden 
in Brugge, Mechelen, Ieper en Hasselt, wordt in Gent en  in Dendermonde  een Dag 
van de gevangenisbezoeker georganiseerd.

Doelstellingen :
• de bezoekers een hart onder de riem steken. Een teken geven dat we hen  
 niet vergeten. Presentie dus.
• Sensibilisering m.b.t. de gevangenisthematiek.
• Positief maatschappelijk signaal door interlevensbeschouwlijk samen-
 werkingsverband

Hebt u belangstelling dan kunt meer informatie krijgen bij ds. Eefje van der Linden: 
vorming@vpkb.be

Faculteit voor Protestantse 
Theologie en Religiestudies

Lezingen
Voor een breder publiek staan de volgende lezingen en gastcolleges open. De lezin-
gen zijn gratis toegankelijk en ook online te volgen.
 
WOENSDAG 2 DECEMBER
Ds. Trees van Montfoort (Theoloog) 
Theologie en ecologische uitdagingen

WOENSDAG 9 DECEMBER
Prof. Eibert Tigchelaar (KUL- Bijbelwetenschapper)
Apocalyptiek in de Dode Zee Rollen

De lezingen beginnen telkens om 14u en sluiten af rond 16u. Wie digitaal aanwe-
zig wil zijn, heeft een zoom-applicatie nodig en geeft zijn mailadres ten laatste 30 
minuten voor aanvang op bij het decanaat: johan.temmerman@protestafac.ac.be
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Vooruitblik

08 december van 19:30 - 21:00
29 december van 17.00 - 18:30
19 januari van 19:30 - 21:00

Cirkels in de zorgCirkels in de zorg
Online

Cirkels zijn zinvolle ontmoetingen om met een groep mensen stil te staan bij wat 
er met ieder van ons gebeurt in deze tijd van verharding en onmacht.
Cirkels helen. Ze laten toe om het ondeelbare te delen, in spreken en in stilte. 
Om pijn, verdriet, boosheid, angst, schuld en schaamte te overstijgen. Ze creë-
ren openingen naar nieuwe zingeving, verbinding, vreugde, solidaire actie en 
welzijn.

Bent u geïnteresseerd, stuur een mailtje naar beroepsvereniging.pastores@
gmail.com met vermelding van de datum van de cirkel waar u wilt aan deelne-
men. Er wordt u een zoomlink doorgestuurd waardoor u kunt inloggen op het 
moment zelf.

Voor…
alle zorgverleners
zorgvragers
mantelzorgers
vrijwilligers 
studenten

Zorg dragen voor jezelf 
Bijtanken in verbondenheid
Ervaring en deskundigheid 
opdoen rond cirkelrituelen

SAMENWERKING TUSSEN BEROEPSVERENIGING 
VOOR ZORGPASTORES EN WE HAVE THE CHOICE

https://www.pastoralezorg.be/page/
beroepsvereniging/

https://wehavethechoice.com/cirkels/

Kerstcollecte 
25.12.2020
27.12.2020

Kerstcollecte voor de VZW VoedselOndersteuning 
Gent (VOG)
Deze coronaKerst 2020 is wel helemaal anders. Maar daarom niet minder kerst, 
misschien wel integendeel, meer kerst. Want als we in het evangelie volgens 
Lucas het kerstverhaal van de geboorte van Jezus lezen, dringt het nu misschien 
beter tot ons door dat het toen vermoedelijk een nog veel benardere tijd was 
dan nu, een tijd van politieke en militaire onderdrukking. Het kleine Israël was 
toen geen regionale grootmacht, maar een bezet land. 

Door de strenge coronamaatregelen komen heel wat mensen die het al moeilijk 
hadden nu nog meer in de verdrukking en de problemen. Nog meer mensen 
moeten hun toevlucht nemen tot aanvullende voedselhulp. Voor velen onder 
hen is dat psychologisch gesproken een moeilijke stap. 
Wie had ooit gedacht dat ik om voedselhulp zou moeten vragen ?

Tegen deze achtergrond werd er binnen de kerkenraad van gedachten gewisseld 
en overlegd waarvoor we dit jaar de kerstcollecte het best zouden bestemmen. 
En we kwamen uit op een collecte voor de VZW VOG. Voor velen wellicht een 
illustere onbekende. Want deze VZW zoekt de schijnwerpers niet op, maar ver-
richt in alle discretie heel zinvol ondersteunend werk.
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Maar wie is deze VZW VOG ? 
VZW VOG = VoedselOndersteuning Gent werd opgericht in september 2004 door drie partners: de 
Gentse Rotaryclubs, de VZW KRAS, de Gentse koepelorganisatie voor armoedebestrijding en de VZW 
Ateljee. 
Deze drie kernspelers bleken een perfecte aanvulling voor elkaar:
• VZW KRAS is het best geplaatst om de noodsignalen op te vangen waar en wanneer de  
 nood in Groot-Gent het hoogst is, onder meer voor voedselhulp;
• een zestal Gentse Rotaryclubs zetten zich buitengewoon in, onder meer door bijzondere 
 initiatieven voor fondsenwerving. Zo zorgen zij voor de grootste financiële steun van de  
 VZW VOG, jaar na jaar. Die belangrijke financiële steun maakt veel mogelijk, zoals de 
 ophaling, stockage en verdeling van voedsel en het lenigen van andere basisnoden in 
 de Gentse regio.
• De VZW Ateljee vult deze samenwerking perfect aan door onder meer vier sociale 
 restaurants in Gent te runnen:
 o Sociaal restaurant Vlaamsekaai 10
 o Sociaal restaurant Kempstraat 150
 o Sociaal restaurant Balenmagazijn, Getouwstraat 10 (de vroegere UCO-site)
 o Sociaal restaurant Parnassus, Oude Houtlei 122 (in een ruim kerkgebouw dat ooit  
  in 1815 als alternatief was aangeboden aan de protestantse kerkgemeenschap te  
  Gent)

VOG werkt ook samen met OCMW-Gent en met de Voedselbanken. Kortom, u merkt het: door goed 
samen te werken kun je veel doelmatiger werken en veel meer bereiken met dezelfde middelen.  Be-
halve die financiële bijdrage die bewerkstelligd wordt door deze Gentse Rotaryclubs, is de VZW VOG 
echter ook afhankelijk van aanvullende financiële bijdragen van talloze andere donateurs. 

En zo komen we bij deze kerstcollecte. Met de opbrengst van deze kerstcollecte kan de protestantse 
kerkgemeenschap VPKB Gent-Centrum aan de Brabantdam een heel zinvolle bijdrage leveren voor de 
goede werking van deze VZW VOG om zo vele honderden mensen die er echt nood aan  hebben, te 
bereiken met levensnoodzakelijke voedselhulp. En dat nota bene in deze kersttijd.

Francis Van De Walle

Vooruitblik

Gastpredikant ds. Chris Vonck
Zondag 27 december, 10:00 
Gent-Brabantdam

Prof. Dr. Ds. Chris Vonck voorstellen in slechts enkele zinnen is een zo goed als 
onmogelijke opdracht. En daarom zal ik het toch even proberen in één enkele 
zin: Chris Vonck zet zich al van jongs af aan en als overtuigde maar tegelijk 
kritisch denkende christen in voor interreligieuze vredesopbouw. 

Dat begon al als jonge theologiestudent in Parijs: daar kwam hij onder meer 
onder de indruk van het kritisch christelijk denken van Albert Schweitzer. Am-
per 22 jaar oud richtte hij in 1962 de protestantse jeugdbeweging Op Vrije 
Voeten op en leidde die 17 jaar lang, tot 1979.
In totaal studeerde Chris Vonck aan 5 verschillende theologische instituten: 
in Parijs (1957-60), Londen (1958), Lissabon (1960-61), Brussel (FPTR 1969-
70) en in de USA, waar hij in 1977 een doctoraat behaalde met een thesis 
over De filosofie van gevangenen, gebaseerd op de theologie van Karl Barth 
en Rudolf Otto. Tijdens zijn studie theologie ging hij begrijpen wat Mary Baker 
Eddy (Boston, USA, Christian Science) als haar levensinspiratie aannam: Kwets 
niemand, maar zegen de hele mensheid.
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Van 1976 tot 1982 was Chris Vonck gevangenisaalmoezenier en van 1979 tot 
1985 VPKB-aalmoezenier voor migrantwerkers.
Op maandag 1 januari 1979 werd de VPKB opgericht en amper 6 dagen later, op 
zondag 7 januari 1979 werd Chris Vonck ingezegend als predikant van de VPKB 
gemeente te Genk.
Als geboren Antwerpenaar is Prof. Chris Vonck al vele jaren decaan van de Facul-
teit voor Vergelijkende Godsdienst- en Humane Wetenschappen (FVG) te Antwer-
pen. Daar is hij tegelijk professor filosofische theologie en psychologie.
Hij is ook gastdocent en gastspreker geweest aan ontelbare buitenlandse univer-
siteiten en congressen en kreeg talloze onderscheidingen.
Wist u trouwens dat Ds. Chris Vonck in 2015, 2016 en 2018 in totaal al zeven keer 
is voorgegaan in de eredienst in de Brabantdamkerk ?

Vooruitblik

Een goed gesprek
Je beluisterd weten, je gehoord weten dat kan deugd doen. Het boek Een goed 
gesprek helpt om goed naar anderen te luisteren en tot een goed gesprek te ko-
men, niet alleen op huisbezoeken, maar ook op vergaderingen en aan de keuken-
tafel. Het boek geschreven door Bert Bakker werd aangepast aan de Belgische 
context en voor België tweetalig uitgegeven (Nederlands-Frans) door uitgeverij 
Ekklesia in samenwerking met de VPKB.
Ds. Steven H. Fuite, Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in Bel-
gië, schreef over het boek: Dit boekje is geen trukendoos, maar wil eenieder die 
mensen liefheeft, helpen om juist zélf een betere gesprekspartner te worden. Het 
schetst ontroerende momenten waarop je het wonder van echte ontmoeting in je 
oren hoort gebeuren. Een gouden boekje. Het is een boek om mee aan de slag te 
gaan, stap voor stap.
Voor wie hier echt werk van wil maken, bieden we ook een cursus aan: vier sa-
menkomsten (drie lessen en één terugkom moment) vanaf januari 2021.
De cursus wordt gegeven via zoom en begeleid door ds. Eefje van der Linden.
Meer informatie en inschrijving: vorming@vpkb.be

Save the date 
Het verlangen naar zin

20 januari 2021 @ 20:00 - 22:00

Een online-evemenent waarbij het boek Het verlangen naar zin centraal staat. De 
auteur Hans Alma zal zelf ook aanwezig zijn.

Ds. Eefje van der Linden
GSM : 0485 74 34 11
vorming@vpkb.be
https://vorming.protestant.link



12 | 

Graag uw aandacht

Kerstboodschap uit Betlehem, Palestina
Al vanaf 2010 zijn er contacten tussen de VPKB en de Palestijnse Christenen, toen zij hun  noodkreet  
naar de kerken wereldwijd stuurden, getiteld: Uur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop 
en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden. Die contacten verlopen via de Werkgroep Kerk in 
de Samenleving (KidS). In november ontvingen we een brochure met Advent en Kerstboodschappen 
van bekende Palestijnse christenen. We kozen er één uit – van ds. dr. Isaac Munther uit Betlehem. 
De hele brochure is te vinden op de website:https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving/                                                                                                                     
Contact KidS: Rob van Drimmelen, robvandrimmelen4@gmail.com

Terwijl Advent dit jaar nadert, komen wij bij elkaar op een tijd die vol is van uitdagingen. Aan de ene 
kant is er de verspreiding van het COVID-19 virus met al zijn medische, economische en psychologi-
sche uitdagingen, die het al zeer moeilijke leven verergeren in dit land dat doorgaat te lijden onder 
bezetting en onderdrukking. Aan de andere kant willen we ons verheugen gedurende de Kerstijd: de 
kerstboom aansteken, cadeaus kopen voor de kinderen. Maar hoe kunnen we ons vrolijk voelen? (…)
Dit jaar was gevuld met gebeurtenissen (…). Grootmachten in de hele wereld gaan door met het 
controleren van het lot van mensen en volken. Zij geven minder om mensen: hun belangrijkste zorg 
is het uitbreiden van hun invloed en macht, met verwaandheid en een minachtende uitstraling alsof 
zij de regelgevers zijn van de hele mensheid. 

God zwijgt niet en is niet afstandelijk. Ja, Hij heeft de hemel gescheurd, de aarde doen schudden en 
kwam naar ons toe. Wij hebben de ogen van geloof nodig om in de gebeurtenissen en de wereld 
rondom ons te lezen. Wij moeten het zien vanuit het perspectief van de bijbel, die ons vertelt dat 
aardse koninkrijken opkwamen en wegzonken. Jezus alleen blijft de gekroonde koning van harten en 
aanbidding, niet tirannie, onrecht en gebrek aan invoelen. Jezus is de Christus van de bijbel, de zoon 
van God, het lam dat geslacht werd om te bevrijden van zonde. Hij is de Christus van bescheidenheid, 
gewond maar nooit gebroken, een licht dat niet kan worden uitgeblazen. (…)

Onze boodschap in deze tijd van Advent is: God is met ons, Jezus is met ons. De geboorte van Jezus 
herinnert ons hoe God de hemelen scheurde en neerkwam als de zoon van Maria. De boodschap 
voor ons is: vrees niet, mijn kleine kudde, geloof en lees de wereld met ogen van geloof. Onze bood-
schap is die van standvastigheid. Wij zijn hier. Wij zullen nooit en nooit vertrekken (…). Gegroet, eer 
en macht voor Hem in eeuwigheid! Amen! 

O, dat u de hemelen zou scheuren en naar beneden zou komen
15 Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning (…)
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
De bergen zouden voor u beven.

1 Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken,
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven,
2 omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen.
Als u toch zou afdalen! De bergen zouden voor u beven.
(Jesaja 63, 15, Jesaja 64, 1-2)
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Interview
Het komt zoals het komt

Foto: An Van der Haeghen

Na meer dan 41 jaar dienst bij de VPKB gaat secretares-
se van de Voorzitter van de Synodale Raad Bea Baetens 
met vervroegd pensioen. We stelden haar enkele per-
soonlijke vragen over hoe zij het geloof beleeft en hoe 
zij haar werk ervaarde. We zijn ook benieuwd naar haar 
mening over de Kerk. Bea deelt ons haar positieve en 
toekomstgerichte visie mee.
Toeval of niet, de visie van Bea sluit mooi aan bij som-
mige beschouwingen van de VPKB-werkgroep Eigentijds 
Kerkzijn. Deze ideeën van de werkgroep over Verbinding 
en Verandering, zijn al gedeeltelijk geïmplementeerd.

Welke rol speelt het geloof in jouw dagelijkse 
leven?
De laatste tijd is er veel sprake van bubbels. Bub-
bels in het kader van Coronamaatregelen.
Ik wil het hebben over een andere bubbel, die 
waarin iedereen apart leeft, zeg maar zijn ge-
dachtegoed. Die bubbel kan van pastel tot zwart 
gaan, dat is niet zo belangrijk, iedereen heeft 
recht op zijn eigen schakeringen/overtuigingen.
Wat wel belangrijk is, is dat er regelmatig zuur-
stof inkomt via een luchtpijp, anders ga je lang-
zaam dood.
Die zuurstof kun je halen in gesprek, in gebed 
met God. Je kunt het halen uit Zijn Woord. Bijna 
iedere morgen, terwijl ik wacht op de trein naar 
Brussel van 6:37, luister ik naar Eerst Dit, de Bij-
belpodcast van de Evangelische Omroep en het 
IZB. Bijbelteksten die daar besproken worden of 
die je ’s zondags in de kerkdienst hoort, heb je 
wel al 100 keer gehoord, maar het komt erop aan 
om je telkens opnieuw open te stellen voor het-
geen God je wil vertellen, hoe je anderen kunt 
helpen, hoe je dus niet alleen voor jezelf leeft (= 
vorm van dood zijn). Verder kun je die zuurstof 
ook halen door samen met anderen na te den-
ken. Hierdoor blijf je niet lusdenken, maar kun je 
evolueren. Op deze manier kun je je ook beter in 
de plaats van de ander zetten.
Het is dus van kapitaal belang dat die luchtpijp 
vrij blijft. Iedereen heeft wel eens problemen, zo 
groot dat je alleen nog naar beneden kunt kijken 

en die luchtpijp wat verstopt geraakt, maar dan 
komt het erop aan om je ogen op te slaan en 
langzaam opnieuw in gesprek te gaan.

Heb je je baan gekozen om betrokken te ra-
ken bij de kerk?
Toen ik destijds afstudeerde als vertaler/tolk 
aan de Hogeschool in Gent, was er geen werk 
en moest je aanpakken wat er was. Ik had een 
paar maanden als vertaler gewerkt voor een toe-
ristisch bureau in Brussel, waar ik toeristische 
folders moest vertalen. Op een bureautje alleen, 
vertalen, nauwelijks contact met anderen, saai-
heid was troef.
Als bij wonder (achteraf bekeken) zocht men in 
1979 op het kerkelijk bureau in de Marsvelstraat, 
net na de fusie van de Kerken, een vertaler. Van 
huis uit protestants opgevoed, dacht ik, waarom 
niet?
Ik kan moeilijk stilzitten. Als de notulen van de 
Synodale Raad of andere documenten vertaald 
waren, kon ik mijn collega van de boekhouding 
helpen, samen met anderen rond de grote tafel 
in de refter aanstellingen van het onderwijsbu-
reau verzenden of in de kelder ijzeren rekken hel-
pen opzetten, als ik maar bezig was. Zo was ik in 
het begin eigenlijk manusje-van-alles, het princi-
pe volgend dat elk werk het waard is om degelijk 
gedaan te worden.
Ik geef toe dat ik in de loop der jaren af en toe 
uitgekeken heb naar andere werkgever, maar er 
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Interview
was altijd iets dat mij tegenhield. Gaandeweg is 
mijn werk geëvolueerd naar een ander niveau, 
maar mijn werk heb ik altijd met volledige inzet 
gedaan.

Waarin bestaat jouw werk?
Mijn werk nu als management assistant bestaat 
er heel kort gezegd in om proactief ervoor te zor-
gen, de massa werk in zo goed mogelijke banen 
te leiden – waarbij je soms aan 101 dingen moet 
denken – en om het werk van de voorzitter te 
faciliteren.
Onze taak op het synodebureau bestaat erin om 
zoveel mogelijk ten dienste te staan van de ge-
meenten, predikanten of districtsbesturen… en 
indien mogelijk op korte termijn in te gaan op 
hun vragen.
Dossiers van personen krijgen bij mij altijd voor-
rang omdat ik weet dat achter elk dossier een 
predikant of niet-predikant staat, die een oplos-
sing zoekt voor een bepaald probleem en ook ik 
het zou appreciëren dat hieraan zo vlug mogelijk 
gevolg gegeven wordt.

Wat vond je het leukst, wat vond je het minst 
leuk?
Waar ik het meeste van hou, is samen nadenken 
over hoe je bepaalde zaken het beste aanpakt 
en samenwerken aan bepaalde projecten, zoals 
destijds in het kleine redactiegroepje van Kerk-
mozaïek, waarmee we toch zeer mooie resulta-
ten mochten boeken of zoals nu de laatste jaren 
ondersteunend meewerken in de Synodale Raad 
waar alles zo transparant mogelijk verloopt.
Hetgeen ik het minst graag deed (verleden tijd, 
want dat is mijn werk al een tijdje niet meer) is 
een ellenlang verslag van de synodevergadering 
vertalen, waaraan je dagen aan één stuk werkt. 
Wel weer leuk was, als je het verslag zo goed mo-
gelijk vertaald en perfect gelay-out en afgewerkt 
kunt verzenden.

Hoe heb je de Kerk zien veranderen, sinds je 
er werkt?
In de loop der jaren kun je toch vaststellen, dat 
het tekort aan gedegen menskracht om gemeen-
ten, commissies en werkgroepen te laten functi-
oneren zoals het hoort, steeds nijpender wordt. 

Komt het door het individualisme, het drukke le-
ven dat iedereen leidt, de vrijblijvendheid die bij 
veel mensen vooropstaat of de combinatie van 
alles samen, maar het spaak lopen van bepaalde 
raderen waarop de Kerk moet kunnen rekenen, 
wordt steeds scherper zichtbaar.

Wat zijn voor jou de uitdagingen voor de kerk 
vandaag de dag?
De samenleving vandaag is steeds veeleisender 
en het tempo waarin alles verandert, gaat steeds 
sneller. Meer, beter is bij te veel mensen het 
mantra geworden. En in de zeldzame vrije tijd 
moet je vooral genieten (met nadruk op moet). 
Wat primeert er hier vooral? Ik.
Een ander codewoord is gelukkig zijn. Zo harts-
tochtelijk nagejaagd en veel te ver gezocht. Wat 
primeert ook hier? Ik.
We beschikken over een eeuwenoud, maar nog 
altijd actueel Woord, waarin je antwoorden vindt 
als je er maar wilt naar luisteren. Wat staat in dit 
Woord voorop? De ander.

_______________________________________

Volgens mij ligt een grote uitdaging van de 
Kerk om steeds opnieuw te trachten interesse 

te wekken voor dit Woord door duidelijk te 
stellen waarvoor wij staan en tegelijkertijd 
klaar te staan voor de ander, om iets van 

betekenis te kunnen zijn voor de samenleving.
_______________________________________

Misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
maar het doel en daarmee ook de toekomst van 
de Kerk en de gemeenten ligt in hun maatschap-
pelijke relevantie. Elke gemeente kan voor zichzelf 
invullen hoe zij maatschappelijke relevant wil/kan 
zijn (zo niet is ze al dood zonder het te beseffen).

Zijn er verwezenlijkingen van de kerk waar je 
bijzonder fier op bent?
Het mooie van onze Kerk is dat er altijd kan na-
gedacht worden over verandering en dat zij zich 
aanpast (al gaat het soms wat traag). Als iets niet 
goed draait, staat men open voor verbetering. 
Lichtere structuren b.v. zoals de herindeling van 
commissies en werkgroepen in coördinaties, zo’n 



De tijd rond Kerst in de Kunst

In deze bijdrage bekijken we enkele kunstwerken die de gebeurtenissen voorafgaand aan en met 
Kerst weergeven.
De Boom van Jesse toont het voorgeslacht van Jezus. 
Alhoewel de Annunciatie niet automatisch bij de Kersttijd hoort, is dit thema wel veelvuldig gebruikt
in de kunst. De vistiatie van Maria bij haar zwangere nicht Elisabeth is te lezen in het Lucasevangelie.
De Geboorte van Jezus wordt bij Lucas en Matteus beschreven. 

Mieke Felix en Aletta Rambaut

BOOM VAN JESSE
“Nu is die roe van Jesse gebloeid,” zo klinkt het in een aloud kerstlied. Met die zin wordt naar Jesaja 
verwezen, die schrijft dat “uit de stronk van Isaï” een telg zal opschieten (11:1). Isaï of Jesse is de vader 
van koning David. In hun geslachtslijsten maken Matteüs (1:1-16) en Lucas (3:23-38) ons duidelijk dat 
Jezus de langverwachte zoon van David is, zoals we ook uit een ander kerstlied vernemen. 
De Boom van Jesse wordt een motief in de kunst: een slapende Jesse ziet in een droom zijn nageslacht, 
gezeten op de takken van een boom die uit zijn lichaam ontspruit. Naast de boom staat het 'geestelijk 
voorgeslacht' van Christus, de profeten. De eerste versie ervan verschijnt in de 12de eeuw als glasraam, 
eerst in de abdij van Saint-Denis, kort daarna in de kathedraal van Chartres.
 
1. Boom van Jesse (1140-50), glasraam uit Kathedraal van Chartres (F)
2. Absalon Stumme (+ 1510), Boom van Jesse (1499), Tempera en bladgoud op paneel, zgn 'Hamburgse
polyptiek' (Museum van Warschau, Pl)
3. Boom van Jesse (1540), muurschildering (Kerk Saint-Martin, Sillegny (F))

ANNUNCIATIE EN VISITATIE
4. Annunciatie (1629), Jan de Labaer (?), glasraam uit Sint-Jacobskerk (Antwerpen) (foto KIKIRPA, Brussel)
5. Onbekend, Annunciatie (1500-1525), gebrandschilderd medaillon, STAM (foto KIKIRPA, Brussel)
6. Visitatie, gebrandschilderd glasraam van Joost Marechal (Knokke)
7. Visitatie (1641), Jan de Labaer (?), glasraam uit Sint-Jacobskerk (Antwerpen) (foto KIKIRPA, Brussel)
8. Visitatie (1528-30), Jacopo da Pontormo (1494-1557), olie op doek, in de San Michele e Francescokerk
in Carmignano - en Bill Viola (New York, 19xs51), The Greeting, 1995 (video geïnspireerd door 
Pontormo's Visitatie)

Bill Viola: The greeting
Het verhaal van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth (Lc 1: 39-55), heeft ontelbare kunstwerken 
voortgebracht. Meestal, maar niet altijd, wordt enkel gefocust op de beide zwangere vrouwen die 
elkaar begroeten. Een notoire uitzondering is het schilderij van Pontormo, waarop we twee andere 
vrouwen zien van wie het niet heel duidelijk is wat ze daar komen doen. Ook Bill Viola voegt een extra 
personage toe aan zijn versie van het verhaal, een begroeting tussen twee vrouwen die in extreme slow 
motion wordt afgespeeld, zodat je tijd genoeg krijgt om elk detail te zien. Ook de bevriezende, 
onbegrijpende blik van de vrouw op de achtergrond.  
   

KERSTNACHT & VOLKSTELLING
9. Hugo Van der Goes (1430/40-1482), Portinari-retabel, olieverf op paneel, ca 1475, 
Galleria degli U�zi in Florence (It)
10. Geboorte (1645-48), Georges de la Tour (1593-1652), olieverf op doek 
11. Aanbidding door de herders (ca 1645), Georges de la Tour (1593-1652), olieverf op doek
12.-13.  Volkstelling in Betlehem (1566), Pieter Bruegel de Oude (1525/30-1569), olieverf op paneel
14. PAX (ca 1950), Fernand Léger (1881-1955), glasraam in de kerk van Audincourt (F)
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kleine 20 jaar geleden. Andere thema’s zoals het 
samengaan van gemeenten, huisgemeenten en 
herverdeling van de predikantstaken werden al 
heel lang geleden besproken, maar op instignatie 
van de werkgroep Eigentijds Kerkzijn (samenge-
steld uit afgevaardigden uit alle districten) werd 
dit thema opnieuw van onder het stof gehaald. 
Wat vroeger bij luidop denken bleef, zal door de 
realiteit waarin we nu leven willens nillens con-
cretere vormen aannemen.

Wat wens je de kerk toe voor de toekomst?
De Kerk wordt dikwijls vergeleken met een zeil-
schip. En wie droomt er nu niet van een groot 
schip dat met bolle zeilen koers houdt. Het te-
gendeel is vandaag waar. Onze VPKB is een klein 
scheepje, dat met veel goede wil en in de loop 
der jaren met minder en minder financiële mid-
delen en menskracht in stand gehouden wordt. 
Lang heb ik mij zorgelijk afgevraagd waar we toch 
op afstevenen?
Maar, dan las ik gerustgesteld een artikel/ver-
slag van de hand van de huidige verantwoorde-
lijke Ambten. Het kwam erop neer of zo heb ik 
het toch begrepen dat niet wij, maar God onze 

Interview

Kerk in handen heeft. Wij kunnen alleen maar 
ons best doen, maar uiteindelijk dragen wij geen 
eindverantwoordelijkheid over de toekomst van 
de Kerk.
Een andere bemoedigende gedachte haal ik uit 
een preek, nog niet zo lang geleden, van onze 
predikant in Gent-Brabantdam waarin dit the-
ma in de marge ter sprake kwam: het gaat niet 
om het schip zelf, maar om het groepje gelovige 
mensen van diverse pluimage, dat meevaart. Dat 
groepje, hoe klein ook, zal altijd blijven bestaan 
en zal alle stormen trotseren.
Van die beide gedachten ben ik overtuigd ge-
raakt.

Conclusie
Et kütt wie et kütt (Het komt zoals het komt), zo-
als men in Keulen zegt, de geboortestad van mijn 
moeder.
 

Interview afgenomen door 
communicatieverantwoordelijke 

Jean-Guillaume DeMailly
19.08.2020

Lieve mensen,

Aansluitend bij de nationaal genomen maatregelen ter indijking van de COVID-pandemie waar-
bij het uitdrukkelijke advies is geformuleerd om zo weinig mogelijk mensen te ontmoeten, zien 
we ons als kerkgemeenschap genoodzaakt om ook onze zondagse erediensten tot nader order 
opnieuw digitaal te organiseren. We willen hiermee onze eigen verantwoordelijkheid opnemen 
om op die manier zorg te dragen voor onze medemens en voor onszelf.

Sedert zondag 1 november wordt er opnieuw een online-dienst georganiseerd waarvoor u de 
link op zaterdag krijgt toegestuurd. De dienst is te bekijken op zondagmorgen vanaf 10:00 
We wensen u alle goeds toe en hopen u in veili-
gere tijden behouden terug te ontmoeten. 
Houd het veilig en Gods zegen gewenst.

Groeten uit de Gentse Brabantdamgemeente,
de Kerkenraad.
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Met een boekje in een hoekje

DE OPGANG
een roman geschreven door Stefan Hertmans

Het boek dat ik voor deze maand voorstel is geen warm, comfy boek in Kerstsfeer, 
maar wel een werk dat onze aandacht verdient en wel om verschillende redenen.
De schrijver Stefan Hertmans heeft zijn sporen al meer dan verdiend met zijn ro-
mans, poëzie, essays en novelle, waarvan u waarschijnlijk de romans Oorlog en Ter-
pentijn en De Bekeerlinge al gelezen zult hebben.

Zijn nieuwste boek De Opgang, dat zich grotendeels in Gent afspeelt, kwam uit in 
september van dit jaar en beleefde reeds 2 herdrukken. Als geschiedkundige en 

schrijver slaagt Hertmans in dit boek er weer in zijn lezers mee te slepen in een geschiedenis waarin 
hij zelf op een bepaalde manier betrokken is. 
Door zijn zoektocht komt hij onvermoed op het spoor van  een politiek drama waaruit eens te meer 
blijkt dat een ideologie kan leiden tot grote spanningen binnen gezinnen, families, buren, landgeno-
ten en zo verder. Ook al situeert de geschiedenis zich hoofdzakelijk in de eerste helft van de 20ste 
eeuw toch blijft het nog tot op de dag van vandaag zeer actueel.

Voor onze gemeente is het een verrassing te lezen dat onze kerk met haar voorgangers en gemeente-
leden in die periode een haven van troost, geestelijke steun en bemoediging is geweest voor één van 
de hoofdpersonen in deze geromantiseerde werkelijkheid. Zo kon zij vasthouden aan haar overtui-
ging om het goede te zoeken en geen toegevingen te doen aan overtuigingen die zij voor geen prijs 
kon aanvaarden en wordt zij tot op de dag van vandaag herinnert als een lieve, zorgzame en warme 
dame door enkele ouderen in onze gemeente. Later misschien meer hierover.

Marijke Schaefer
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In memoriam

In memoriam
Willem Lorein
06.12.1924 – 11.11.2020

Op 11 november 2020 is Willem Lorein, omringd door zijn vrouw Agnes en 
zijn kinderen Patrick, Muriel en Cathy, heengegaan na een lang en mooi le-
ven. Op 6 december, Sinterklaasdag, zou hij 96 geworden zijn, want Willem 
werd op die dag in 1924 geboren in Gent waar hij opgroeide in een echt 
protestants gezin. Als kind hielp hij soms zijn grootvader de kolenkachels in 
de kerk aan te steken, heel vroeg op zondagmorgen voor de dienst.

Hij groeide op tot een sportieve jongeman die als leerkracht Lichamelijke 
Opvoeding o.a. op het Atheneum van Oudenaarde zijn loopbaan startte, 
maar daarnaast was hij ook zeer creatief, het zit in de genen, want als zoon 
van de schilder Victor Lorein kreeg hij dat van jongs af aan mee en zo legde 
hij zich op de Academie voor Schone Kunsten toe op beeldhouwen en u 
herinnert zich vast nog wel de mooie beeldjes van zijn hand die tijdens de 
Openkerkendagen in 2019 onze kerk sierden. 

Met zijn vrouw Agnes Van den Broeck beleefden zij vele gelukkige jaren in hun huis in Zwijnaarde, 
met hun kinderen klein- en achterkleinkinderen dicht in de buurt en opendeur voor al wie aanklopte.
Begin dit jaar werd toch besloten om die periode af te sluiten en een nieuwe thuis te vinden in WZC 
De Zilvermolen. Het was aanpassen, maar zo konden zij de zorgen ontvangen die nodig waren. 

Door de huidige maatregelen werd het geen gemakkelijke tijd, dat ondervinden we allemaal en daar-
om overheerst bij de familie de dankbaarheid dat Willem, die warme Pater Familias, omringd door 
zijn dierbaren rustig mocht inslapen. 
Het afscheid in zeer beperkte kring van naaste familie vond plaats op 18 november jl. waarna de 
asuitstrooiing plaatsvond op het kerkhof van Zwijnaarde, hij is thuis gekomen, maar zijn lach en zijn 
verhalen en zijn grote liefde voor wie hem dierbaar waren worden vreselijk gemist. 

Wij bieden onze oprechte en warme deelneming aan Agnes, zijn 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 7 
kleinkinderen en hun partners aan. Moge hij rusten in vrede.

Marijke Schaefer

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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Protestantse Solidariteit

Adventscampagne 2020

Na de eerste COVID-19-golf dit voorjaar in België, besloot Protestantse Solidariteit om de Advents-
campagne dit jaar te richten op COVID-19 gerelateerde hulp in Afrika, het continent waar onze klei-
ne ontwikkelingsorganisatie op focust. Er wordt gewerkt met lokale partners in Burundi, Rwanda, 
D.R. Congo (Kivu) en Guinée. De thema’s zijn Gezondheid, Opvoeding en Gendergeweld. De projec-
ten gaan vooral om vrouwen en kinderen in moeilijke omstandigheden. Door Corona wordt het nog 
moeilijker dan het al was.

In eerste instantie heeft Protestantse Solidariteit 
hulp geboden bij de introductie van de nodige maat-
regelen en middelen die wij maar al te goed kennen.

De cijfers van slachtoffers van de pandemie blijven in 
vergelijking met België laag, maar de ontwrichting, 
ook door lockdowns op sommige plaatsen, treft 
vooral de mensen van onze projecten. Geen werk is 
geen geld, is geen eten. De Adventscampagne wil ze 
steunen, als het nodig is ook met voedselpakketten, 
en er voor zorgen dat de projecten door kunnen lo-
pen. Projecten gaan om mensen:

SOLIDARITEIT geeft hen HOOP en VERTROUWEN
Wees SOLIDAIR, steun de Adventscampagne

Protestantse Solidariteit  BE37 0680 6690 1028
Vermelding: COVID-19

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis heeft de federale regering besloten om de fiscale aftrek voor 
2020 van 45 % naar 60 % te brengen. Vermeld dan ook Fiscaal Attest bij uw overschrijving.
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Vragenderwijs
Het volk dat in de duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Jesaja 9: 1

Poëzie in dialoog met de Bijbel

“Kerstmis is dien dag dat ze niet schieten,” zong Wannes Van de Velde ooit.  Want dat is waar we het kerst-
feest mee associëren, met vrede, met ons eeuwige, niet aflatende verlangen naar vrede.  “Vrede,” zingen 
de engelen in het Lucasevangelie, “vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.” (2: 14) “Een kind is 
ons geboren,” zegt Jesaja, “een zoon is ons gegeven. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.” (9: 5) Maar hoe vaak zou het gebeurd zijn dat op Kerstmis de 
bombardementen werkelijk stilvielen, de kanonnen zwegen en de sluipschutters hun geweer neerlegden? 
Van één keer zijn we alvast zeker:  Kerstmis 1914.  Enkele maanden eerder waren de soldaten vol enthousi-
asme naar het front vertrokken. Tegen Kerstmis is het allemaal voorbij – daar waren ze van overtuigd. Dat 
ze de kerstbomen in de loopgraven zouden moeten optuigen, had niemand zich ooit kunnen voorstellen. 
Maar nog minder wellicht dat ze samen kerstliedjes zouden zingen, in alle mogelijke talen, dat ze uit de 
loopgraven zouden klauteren om met de mannen van de overkant een sigaret op te steken, te klinken op 
het nieuwe jaar en een voetbalmatch te organiseren. Er is zelfs sprake van een goochelaar die in het nie-
mandsland een voorstelling ten beste geeft. Het lijkt een sprookje – maar dan zonder happy end. De Britse 
kranten berichtten erover, de Duitse slechts met mondjesmaat, de Franse zwegen als vermoord. Daarna 
hervatte de oorlog, meedogenlozer dan ooit. Toch is het voor sommige soldaten vanaf nu duidelijk. Dit is 
waanzin. Waarom doen wij elkaar dit aan? Charles Sorley bijvoorbeeld had in Duitsland gestudeerd. Hij kon 
enkel gelijkenissen zien, geen redenen tot haat. En hij was niet de enige.

Lagst du bei Ypern, der 
zertrümmerten?
Auch ich lag dort.
(…) Diksmuide, dem
umschwermten?
Ich lag vor deiner Stirn.

Gerrit Engelke (1890-1918)

C'est bête, c'est inutile. 
Inutile pour moi.
Inutile pour le
camarade qui est avec 
moi. (…)
Inutile pour le camarade 
en face. (…) Utile pour qui 
alors?

Jean Giono (1895-1970)

Aan Duitsland

Jullie zijn blind als wij. Wie doet wie pijn?
En jullie nederlaag wensten wij niet,
Maar beiden rondtastend in eigen schijn
Struikelen wij, begrijpen we het niet.
Jullie zagen alleen dat groot verschiet
En wij volgden één richting in ons brein,
Waardoor je 't ergste in de ander ziet,
Van haat alleen blind tegen blind kunt zijn.

We zullen als het eenmaal vrede is
Elkaar verbaasd weer onder ogen komen.
Liefhebbender, minder vooringenomen
elkaars hand schudden met vergiffenis
Van pijn. Maar nu zijn het nog 
wervelstormen,
Regen, donder en diepe duisternis.

Charles Sorley (1885-1915)
(vert. Rob Schouten)

When it is peace, then we may view again
With new-won eyes each other's truer form

And wonder. (…)
We'll grasp firm hands and laugh at the old pain,

When it is peace

I am the enemy you killed, 
my friend.
I knew you in this dark.
(…)
Let us sleep now.

Wilfred Owen
(1893-1918

Mieke Felix
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Voor de kids

Tekeningen ingezonden door
Marleen Van Hoornyck

Maria en Jozef gaan op weg naar Bethlehem. 
Zoek het plekje waar zij kunnen overnachten 
en waar Jezus geboren wordt.
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Ecokerk

Proficiat aan de jarigen!
02 december: Rudy Liagre
04 december: Ann Willems
08 december: Myriam Hoste
08 december: Aron Buzogàny
09 december: Erika Ehrhardt
14 december: Johan Temmerman
18 december: Kaya Frans
21 december: Alice Valentin
23 december: Andrea Bral
24 december: Paul Van Meerssche
26 december: Lucie Cornel
27 december: Regina Lehman
28 december: Rebecca De Jonge
29 december: Maurits Bijtebier
30 december: Melanie Voorham

Ecokerk in onze kerk
Over de Ecokerk verschenen in het verleden al 
verschillende malen een aankondiging in onze 
Kerkbrief. Toen ging het over de mogelijk te ne-
men initiatieven. 
Ondertussen heeft de gemeente Gent-Centrum zich aangesloten bij de Ecokerkraad uit onze regio en 
hebben dominee en ondergetekende deelgenomen aan de eerste digitale vergadering. 
Charlotte Braeckeveldt (diocesaan medewerker van het vicariaat diaconie en caritas voor Ecokerk, 
ORBIT vzw en diaconie in de parochies) modereerde de geanimeerde vergadering met wel twintig 
geloofsgenoten. De deelnemers komen uit de hele provincie Oost-Vlaanderen, van Sint-Niklaas over 
Serskamp tot in Maldegem. Samen werd er gebrainstormd hoe we op een zinvolle manier ons steen-
tje kunnen bijdragen aan een betere en vooral schonere wereld met respect voor de Schepping. 
Is het niet onze plicht zorg te dragen voor deze schepping? In verbondenheid met elkaar en met 
Eco-spiritualiteit, Eco-praktijk en Maatschappelijke inzet willen we hieraan werken.
Van zodra we terug in onze eigen kerk kunnen kerken, zullen we aandacht hebben voor bijvoorbeeld 
ecologische en fairtrade producten, zoals koffie, suiker, koekjes… Of aandacht voor een duurzame 
decoratie in de kerk. Of wat dacht u van een wandeling langs verschillende ecokerken met momen-
ten van gebed, bijbelmeditatie, bezinning? Maar misschien is het ook belangrijk om de jongeren en 
kinderen bij dit alles te betrekken. U merkt er liggen uitdagingen voor ons, doet u mee?

Aletta Rambaut
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Pastoraat

Wel en wee in de Brabantdamgemeente

De ene dag is de andere niet, voelt u dat ook zo aan? Als het zonnetje eventjes komt piepen in deze 
korte dagen voor Kerst, dan leef ik op, heb energie voor twee en zie het helemaal zitten. Maar als de 
dagen donker zijn, mistig, nat en koud, dan wil ik het liefst in de zetel blijven zitten en niets doen. En 
liederen laten klinken in mijn hoofd…
 Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht….

Maar dan probeer ik toch mijzelf op te koteren:  kom aan, sta recht en doe voort!
 De naam des Heren nadert reeds van verre…!

Het is tijd om uit te kijken naar betere tijden maar we mogen ook uitkijken naar de komst van de 
Heer!
 Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?... 

Maar ja, het zal voor u allen niet anders zijn: het blijven onzekere tijden en hoewel de berichten en 
cijfers over Corona een beetje gunstiger zijn momenteel, is er nog een lange weg te gaan vooraleer 
alles weer normaal wordt en we elkaar weer onbezorgd en ongedwongen zullen mogen terug ont-
moeten.
 De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver…

En dus gaat het leven van ieder van ons gewoon verder of misschien trager of eenzamer of moeiza-
mer of rustiger of stressvoller of verdrietiger…
Agnes Van den Broecke en de kinderen moesten afscheid nemen van Willem Lorein. Dit moest nood-
gedwongen in heel beperkte kring gebeuren waardoor men toch heel wat minder nabijheid en steun 
van de omgeving kan ervaren. We zijn dankbaar dat Willem vorig jaar nog enkele van zijn beeld-
houwwerken ter beschikking stelde voor tentoonstelling in de kerk. We bieden de familie ons oprecht 
medeleven aan en weten dat Willem nu mag rusten in de vrede van de Heer. 
 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen…

Heel wat alleenstaanden krijgen het steeds moeilijker nu de regels zo streng moeten blijven en nu 
heb ik het niet alleen over diegenen in de WZC, er is zo weinig perspectief. Toch weet iedereen wel 
dat het echt nodig is.

Sommigen ondergaan het echter gelaten en rustig. Mervrouw Simons vertel-
de mij dat zij het wel aankan, zolang ze haar bezigheid heeft. Zij kijkt samen 
met zoon Andreas naar de online-kerkdiensten. Janny Geluk gaat elke dag 
naar buiten, dat heeft zij aan haar dochter beloofd en dus doet ze dat ook. 
Ook Louise Hanappe en Marijke Schaefer, evenals Els Maassen maken hun 
rondjes door de stad. 
In beweging blijven is heel belangrijk, dat weten ook de mensen die dat wat 
minder fanatiek doen! Agnes Hoste verzuchtte dat ze veel minder goed te 
been is door teveel binnenshuis te blijven. Niet opgeven hoor! Agnes werd 
overigens een paar dagen opgenomen in het ziekenhuis voor observatie 
maar is gelukkig nu weer thuis bij Marcel.
Ook Arnold De Jonge voelt dat hij minder stevig op zijn benen staat. Toch 

blijft hij actief op velerlei gebied, nu ook wat meer in het huishouden, aangezien het voor Sara alle-
maal wat moeizamer gaat. Gelukkig kunnen ze dit samen doorspartelen.
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Pastoraat
Andrea Bral zit al 2 weken op haar kamer maar probeert er niet 
te veel over te piekeren, een sterke vrouw! Annemarie Kop blijft 
voorzichtig in haar contacten maar stelt het goed. Karel en Wim 
Piesen maken er thuis en in de tuin samen het beste van. Anna 
Van der Vennet is nogal ziek geweest. We hopen dat zij onder-
tussen weer opgeknapt is! We wensen je van harte beterschap, 
Anna!
Thea en Nap Van Zuuren stellen het nog goed hoewel COVID 
hard toeslaat in WZC De Vijvers, ook op de afdeling van Lucie 
Cornel. Zowel personeel als bewoners zijn besmet. Thea en Nap 
mochten nog op hun afdeling rondlopen en eten in de zaal, ho-
pelijk is dat nu nog zo. Isabelle Leyman mag geen bezoek krijgen 
want ook in Lemberge zijn er veel bewoners positief getest voor Corona. Zij kan dit niet goed begrij-
pen en voelt zich vaak verdrietig en eenzaam. Telefoontjes en kaartjes worden overal erg gewaar-
deerd. Met Ko Van Heest gaat het maar stilletjes. Hij moet vaker het bed houden, is vlug moe en moet 
ook voorzichtig zijn om niet te vallen. Wij bidden je veel sterkte toe, Ko en de goede zorgen van de 
thuisverpleegkundigen en je familie! 
 Door uwe donk’re sluier heen zoekt U mijn hart met zijn gebeën…

Rita Van den Hende-Martens (en de leiding van de kinderkerk met haar) was blij verrast dat een hele 
rits kleinkinderen willen meewerken aan de voorbereiding van de online-kerstdiensten in deze ad-
vent- en kersttijd. Ook andere kinderen doen mee, kijkt u maar mee op zondagochtend! 
 Dansen wil mijn hart en springen, Heer, voor U juichen…

Wim en Etty Bruyneel-Deelstra hebben iets moois om naar uit te kijken: op 18 december hopen zij 
hun gouden bruiloft te vieren. Een groot feest dat zij in kleine kring zullen vieren. 50 jaar wel en wee…
Ook in dit geval kan een kaartje zeker wel deugd doen?!
 Dankt, dankt nu allen God…!

En zo heb ik een heleboel mensen bij naam genoemd maar zijn er ook nog vele anderen die niet ge-
noemd werden maar die wij ook meedragen in ons hart en in ons gebed aan God opdragen. Mensen 
in onze eigen omgeving, mensen in onze gemeente, mensen verder weg. Heel wat mensen van onze 
gemeente hebben familie in het buitenland, waarbij het nu wel erg moeilijk is om elkaar te kunnen 
of mogen bezoeken… Louise, Marijke en Hans, William en Julie, onze eigen dominee Tihamér en 
Wilma, Pierre, Janny, Micheline, Francis en An, Ko, Peter en Isa, Nico en ikzelf en wie weet wie ik nog 
vergeet… Het zullen andere kerstdagen zijn dan we gehoopt hadden. Maar we kijken uit naar betere 
dagen!
Ik wil zeker de studenten goede moed wensen nu de blokperiode er alweer aankomt en nu al succes 
gewenst met de examens in december en januari!
 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde…

Aan u allen een inspirerende adventstijd gewenst en een gezegend Kerstfeest, waarbij u zich mag 
geborgen weten in Gods handpalm.
 Stille nacht, heilige nacht, vreed’ en heil wordt gebracht…

Gods belofte wordt heerlijk vervuld!
Martine De Jonge



24 | 

Ter overdenking

ds. Tihamér Buzogàny

Het licht overwint 
(Johannes 1, 1-9) 

Als wij de evangeliën 
lezen, ontdekken we 
dat elke evangelist de 
gebeurtenissen van 
de eerste kerst op zijn 
eigen manier bena-
dert. Bij Lucas lezen 

wij over de geboorte van Jezus in Bethlehem, 
over het engelenkoor en over de tocht van de 
herders naar Bethlehem om de kleine Jezus te 
ontmoeten. 

Matteüs schrijft over de wijzen uit het Oosten, 
over de kindermoord van Herodes en de vlucht 
van Maria en Jozef naar Egypte om hun pasgebo-
ren kind Jezus, veilig te stellen.

Johannes kiest een andere weg, hij probeert te 
beschrijven wat er achter de gordijnen gebeurt 
en vat op een passende manier de gebeurtenis-
sen van Kerst samen: “het ware licht, dat ieder 
mens verlicht” (Joh. 1,9) is op aarde gekomen en 
“het woord is mens geworden” (Joh 1,14a)

In het kerstverhaal speelt licht een grote rol. En 
dat in een tijd wanneer er helemaal geen licht 
was. 2020 was en is nog steeds een heel donker 
jaar en hoewel het aantal COVID-patiënten in 
de ziekenhuizen aan het dalen is, moeten wij dit 
jaar de Kerst in mineur vieren. In die donkere tijd 
waarover Johannes schrijft, gebeurt er iets bij-
zonders: Jezus wordt geboren om van het licht te 
getuigen. Licht is een teken van verbondenheid 
en hoop dat we sterk nodig hebben in deze don-
kerdere dagen. 

Jezus is het ware licht, dat ons mogelijk maakt 
om te leven. De eerste pagina’s van de Bijbel ge-
tuigen over het feit dat God de mens in het licht 
schiep omdat de mens zich in het licht in zeker-
heid voelt. Eerst werd het licht geschapen en 
pas daarna begon het leven. De eerste woorden 
van God zijn voor ons allemaal bekend: “er moet 

licht komen en er was licht” (Gen.1,3). Het licht 
ontstond op basis van een door God gesproken 
woord en creëert ruimte voor het menselijke le-
ven hier op aarde, in Goddelijk licht. 

Toen de mens in opstand kwam tegen zijn God 
werd het contact tussen Schepper en schepsel, 
verbroken en het licht uitgedoofd. In de duister-
nis die ontstaan is, stelt men vast dat broeders 
en zusters niet meer in elkaars omgeving kunnen 
leven. De jaloezie neemt toe, geeft de stok in 
Kains hand om zijn broer te vermoorden en niets 
belet hem om dat te doen. Sindsdien wordt de 
duisternis in en rondom ons alleen maar groter, 
de wandaden nemen toe en wij stellen ons de 
vraag: hoe kan dat?

Het evangelie van Johannes laat die gemene 
strijd ook zien. De duisternis tegen het licht. Jo-
hannes zag hoe de vorst van duisternis zijn strijd 
streed. Hij wilde het licht in zijn macht krijgen. 
Uitdoven voordat het zou gaan stralen. En toch is 
het licht gekomen! 

Het licht overwint de duisternis. Dat is Johannes 
mooie boodschap: het licht overwint! Wees dus 
niet bang in deze nare tijden en vier Kerst met 
hoop en liefde in je hart. 
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Waar en wat in onze stad
Op mijn vraag van vorige maand kreeg ik twee juiste reacties. 
Louise Hanappe stuurde als eerste haar oplossing, die zoals al-
tijd zeer accuraat en gedetailleerd was. Een tijdje later kwam 
een tweede antwoord van Tineke Thijn, en ik ben zo vrij haar 
deze keer te citeren, want ook zij sloeg de spijker op de kop:

Het is een enorm kunstwerk van opeengestapelde dierenskelet-
ten op de muur van 290 vierkante meter van het nieuwe muse-
um van de Universiteit Gent . Dit werk werd in één keer met een 
hoogtewerker op die muur aangebracht. 
Het Gemeentelijk Universiteits Museum , G.U.M. is gelegen te-
genover het Citadelpark in de Plantentuin van R.U.G.
In het museum bevinden zich veel skeletten van allerlei dieren , 
in bezit van de faculteit diergeneeskunde .
Daar werkte een assistent Anatomie, die later onder het pseudo-
niem R.O.A. Streetart-kunstenaar werd. Hij begon in Gent dieren 

te tekenen in zwart-wit op allerlei oude muren o.a. op de Marmar-fabriek. Vervolgens werkte hij met 
veel succes over heel de wereld. R.O.A. is momenteel een van de bekendste Streetart-kunstenaars ter 
wereld en dat voor een Gentenaar, geweldig. 
Ik vond het een heel leuke vraag en heb er veel van geleerd. Onze stad is toch zo boeiend! Ik kijk al uit 
naar de volgende opgave en hopelijk veel  anderen ook!

Dank je Tineke en die laatste zin van jou zette me aan het denken. Zou het niet boeiend zijn als jullie 
allemaal de kans krijgen eens een opdracht in te zenden, want er valt nog veel te ontdekken in onze 
stad en zo kunnen we allemaal of uitdager of speurneus worden. Ik ben er zeker van dat dit een 
nieuw elan aan deze rubriek zal geven. U kunt uw inzendingen naar de kerkbriefredactie sturen of 
naar mijn mail adres: marijke.kruyne@gmail.be. Ik ben benieuwd. 

Ondertussen kunt u nog een reiger, ratten en  konijnen spotten, maar de reusachtige Buffel zal u niet 
meer vinden, maar nu wordt zijn werk wel bewaard bij afbraak en het is de bedoeling om die werken 
van ROA in een soort openluchtmuseum tentoon te stellen in de toekomst,  in het nog te realiseren  
Bogaerdenproject, deze weetjes kreeg ik van Louise door.

Marijke Schaefer

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Vrijdagavond 25.12.2020 voor het januarinummer

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecte-
ren voor het inzenden van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw 
begrip.

Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Activiteitenkalender

20 november -  06 december  Nationale Dagen van de Gevangenis
Woensdag 02 december 14:00 Lezing FPTR Theologie en ecologische uitdaging
Zondag 06 december 10:00 2de Advent + Belijdenis
Dinsdag 08 december 19:30 Cirkels in de zorg
Woensdag 09 december 14:00 Lezing FPTR Apocalyptiek in de Dode Zee rollen
Dinsdag 29 december 17:00 Cirkels in de zorg

Januari    Vier zoomsamenkomsten Een goed gesprek
Dinsdag 19 januari 19:30 Cirkels in de zorg
Woensdag 20 januari 20:00 Het verlangen naar zin
Vrijdag  25 juni 2021  Art of Faith Festival (Oude Abdij Drongen)

Allerlei
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Dienstenrooster
Zondag, 6 december                                                                                            2de Advent / Belijdenis
Voorganger    Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst  Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes    Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 13 december                                                                                                                  3de Advent
Voorganger    Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst  Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes    Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 20 december                                                                                                                  4de Advent
Voorganger    Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst  Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes    Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Vrijdag, 25 december                                                                                                                             Kerst
Voorganger    Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst  Francis Van de Walle / Bea Baetens
Collectes    vzw Voedselondersteuning Gent
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 27 december                                                                                                                                        
Voorganger    Ds. Chris Vonck
Kerkenraadsleden van  dienst  Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes    vzw Voedselondersteuning Gent
Organist(e) 
Koffiedienst 
 
Zondag, 3 januari                                                                                                                                       
Voorganger    Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst  Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes    Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst 



28 | 

Bijbelleesrooster

 DECEMBER

zondag  06 december 1 Tessalonicenzen 1:1-10  Missionaire gemeente
maandag 07 december 1 Tessalonicenzen 2:1-12  Vruchtbaar bezoek
dinsdag  08 december 1 Tessalonicenzen 2:13-20 Ondanks tegenwerking ...
woensdag 09 december 1 Tessalonicenzen 3:1-13  ... toch volgehouden
donderdag 10 december 1 Tessalonicenzen 4:1-12  Liefde in praktijk
vrijdag  11 december 1 Tessalonicenzen 4:13-18  Troost
zaterdag 12 december 1 Tessalonicenzen 5:1-11  Laat u (niet) verrassen
zondag  13 december 1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw
maandag 14 december Haggai 1:1-15   Bouwbeleid
dinsdag  15 december Haggai 2:1-9   Zeg niet: vroeger was alles beter
woensdag 16 december Haggai 2:10-23   Waarom kom je dan niet bij God?
donderdag 17 december Jesaja 50:1-3   Confronterende vragen
vrijdag  18 december Jesaja 50:4-11   God is nabij
zaterdag 19 december Psalm 132   Vaste woon- en verblijfplaats
zondag  20 december Jesaja 51:1-8   Vastigheid
maandag 21 december Jesaja 51:9-16   Je wachter zal niet sluimeren
dinsdag  22 december Jesaja 51:17-23   Bescherming
woensdag 23 december Jesaja 52:1-6   Bevrijding
donderdag 24 december Psalm 2    Volken trekken samen
vrijdag  25 december Jesaja 52:7-12   Goed nieuws
zaterdag 26 december Jesaja 52:13-15   Sprakeloos
zondag  27 december Jesaja 53:1-6   Opvallend onopvallen
maandag 28 december Jesaja 53:7-12   Herder als schaap
dinsdag  29 december Jesaja 54:1-5   Vruchtbaar
woensdag 30 december Jesaja 54:6-10   Grenzeloze liefde
donderdag 31 december Jesaja 54:11-17   Steengoed




