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Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be
Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Van de kerkenraad
Als u dit leest zijn Advent en Kerst, waar we zo
lang naar uitgekeken hebben, weeral voorbij en
beginnen we aan een nieuw en hoopvol 2021.
Een Nieuwjaarsreceptie, waarin wij elkaar alle
goeds toewensen, kunnen wij u om begrijpelijke
redenen jammer genoeg niet aanbieden, maar
deze wensen zenden wij u via deze weg van harte toe.
Wij mogen ons zo gelukkig prijzen, hier in Europa
en meer bepaald in België te leven met zo’n goed
zorgsysteem. Binnenkort krijgen wij zomaar gratis vaccins aangeboden, terwijl je in andere werelddelen er zelfs niet voor kunt betalen om ze te
krijgen. Tegelijkertijd vraag ik mij af hoe die mensen zich moeten voelen om altijd als laatste in de
rij te staan en te trachten, gewoon te overleven.
Wij hebben dus zeker geen reden om te klagen
(zie de dennenboom verderop), integendeel, wij
zijn dankbaar om anderen te kunnen helpen bijvoorbeeld via onze collectes of warme attenties.
De Kerstdienst, waaraan zoveel kinderen en volwassenen meegewerkt hebben, was een topper.
Hoe onze predikant dit allemaal in elkaar weet te
boksen in één online-dienst rond het thema Wat
doet jij met het goede nieuws weet ik niet, maar
het was een echt huzarenstuk. Heel veel dank
om ons zo te verwennen.
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Terugblik
Onze penningmeester heeft naar aanleiding van de digitale collecte van 15 november jl. 300 euro kunnen doorstorten naar Doctors on Mission. Toch nog een mooi
bedrag waar wij dankbaar voor zijn.
Hier een berichtje van Dokter Rik Celie:
Laat ons te allen tijde dankbaar zijn en dan willen we ook jou (Rita Martens), de
mensen van de kerkenraad, de ganse kerkgemeenschap en jullie voorganger van
harte bedanken in onze naam! Men zegge het voort :)
Nog onze gemeende dank, onze allerbeste groetjes en tot in betere tijden!
Rik & Carolien
www.DoctorsOnMission.org

Profundo: het Lam Gods vanuit 5 levensbeschouwingen
Op 25 november jl. vond een interlevensbeschouwelijke gespreksavond plaats
rond het Lam Gods. De video-opname was jammer genoeg niet goed van kwaliteit, dus werd er een podcast van gemaakt. Die kunt u hier vinden:
https://anchor.fm/profundo1/episodes/Profundo---Het-Lam-Gods-vanuit-vijf-verschillende-levensbeschouwingen-en6rtk
Werkten mee:
•
Frank De Waele. Hij is actief in het zenboeddhistisch centrum in Gent en genoot een opleiding beeldende kunsten. Hij heeft altijd al een grote interesse gehad in het Lam Gods en is geïntrigeerd door de vormelijke overeenkomsten tussen Christus op het retabel en beeltenissen uit het
boeddhisme.
•
Ilber Redzepi is imam in de Ensarija moskee in Gent, dat is een moskee waar in de Bosnische
taal wordt samengekomen. Hij is ook leerkracht islamitische godsdienst in Gent en is afgestudeerd in
de theologie in Sarajevo. Hij werkt momenteel aan zijn master in de wereldreligies en schrijft aan zijn
masterscriptie over de engel Gabriel in verschillende godsdiensten.
•
Freddy Mortier is sinds maart 2018 voorzitter van demens.nu en hoogleraar in de ethiek aan
de Universiteit Gent. Hij vertegenwoordig de het vrijzinnig humanisme.
•
Aletta Rambaut is kunsthistorica, gespecialiseerd in gebrandschilderd glas. Ze is zelfstandig
conservator glaskunst en komt zo in heel veel levensbeschouwelijke plekken in Vlaanderen. Ze is verbonden met de protestantse gemeente aan de Brabantdam en voorzitter van de kerkenraad.
•
Peter Malfliet is lang leerkracht Rooms-Katholieke godsdienst en godsdienstinspecteur geweest. Tegenwoordig werkt hij al vele jaren als woordvoerder voor het bisdom Gent. Sinds de benoeming van de nieuwe bisschop van Gent werkt hij ook als secretaris van de bisschop. Peter is nauw
betrokken bij de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum van het Lam Gods.
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Terugblik
Bijdragen in het kader van Advent
Deze bijdragen van Mieke Felix over de 4 vrouwen die voorkomen in de stamboom van Jezus, kunt u nog steeds beluisteren of herbeluisteren op YouTube
via volgende links:
Eerste bijdrage - Tamar: https://www.youtube.com/watch?v=WhqN3Up-rE4
Twee bijdrage – Rachab: https://www.youtube.com/watch?v=kjbbUvizPfQ
Derde bijdrage – Ruth: https://www.youtube.com/watch?v=gKFCTSQrMZw
Vierde bijdrage – Batseba: https://youtu.be/F3LU-n4wF70

Synodevergadering
Eerder lieten de Synodale Raad en de Moderator van de Synodevergadering in
gezamenlijk overleg weten dat de Synodezitting van 7 en 8 november jl. niet zou
doorgaan, ook niet per videoconferentie.
Het was echter absoluut noodzakelijk om nog dit jaar een beperkt aantal zaken
ter stemming te brengen. Daarvoor heeft men gebruik gemaakt van een zowel
uiterst gebruiksvriendelijk als goed beveiligd internetplatform.
Verkiezingen
Omwille van het functioneren van onze kerk dienden de stemgerechtigde afgevaardigden hun stem uit te
brengen over de kandidaten die voor diverse functies ter verkiezing worden voorgedragen. Zoals voorgeschreven door onze reglementen werd de verkiezingslijst opgesteld door de daartoe bestemde Werkgroep
Voordracht Kandidaten, bestaande uit de zes districtsvoorzitters en de beide vicevoorzitters van de Synodale Raad, gemodereerd door de Coördinator Administratie & Financiën.
Noodzakelijk te stemmen voorstellen van besluit
Er zijn enkele punten waarover binnen het huidige kalenderjaar een besluit moest worden genomen en
wel omdat de Constitutie en Kerkorde ons daartoe verplichten (zie hieronder in cursief). De stemming
over de overige voorstellen van besluit wordt uitgesteld naar een later tijdstip. Wij zijn een democratisch
gestructureerde kerk die de mogelijkheid van het onderlinge debat (incl. de voorafgaandelijke discussies
in de verschillende districtsvergaderingen, het indienen van amendementen en moties) essentieel acht.
Duur van het 3de mandaat van de herkozen voorzitter
Daar de Synodevoorzitter voor een derde mandaat werd verkozen, moest de Synode zich vóór aanvang
van dit mandaat (januari 2021) uitspreken over een eventuele verlenging ervan (Kerkorde-artikel 9.3/7).
De normale duur van een mandaat is 4 jaar. De herkozen voorzitter verzoekt de Synode om het mandaat
met een kalenderjaar te verlengen.
Aktename opheffing VPKB-gemeenten Geraardsbergen en Wevelgem
Het is voor de contacten met de diverse burgerlijke overheden van belang dat de Synodevergadering,
het hoogste gezagsorgaan in onze kerkelijke structuur, officieel akte neemt van de opheffing van beide
kerkgemeenten.
Goedkeuring rekening 2019 en begroting 2021 en kwijting aan de Synodale Raad over het
boekjaar 2019
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Terugblik
Wat betreft de documenten en voorstellen van de Werkgroep Eigentijds Kerkzijn, hiervan werd niets
ter stemming voorgelegd.
Louter ter informatie: uiteraard zoekt de Synodale Raad naar een manier om daarmee als Kerk toch
verder te gaan. Elke districtsvertegenwoordiger in de Synodale Raad neemt contact op met de beide personen die door haar/zijn district naar de Werkgroep Eigentijds Kerkzijn werden afgevaardigd.
De bedoeling is om, uitgaande van de voorstellen van de Werkgroep, te komen tot 1 à 2 concrete
voorstellen van projecten waarover het debat in het betreffende district aangezwengeld zou kunnen
worden.
Besluit
De online-verkiezingen voor de Synodevergadering 2020 werden op 15.12.2020 om 12:00 afgesloten.
Deze verkiezingen verliepen probleemloos.
Alle beslissingen werden door de Moderator van de Synodevergadering en de administrateur-generaal overlopen en alsook het aantal mensen dat gestemd heeft. Een onafhankelijke stemopnemer
werd aangesteld om alle aspecten van de resultaten te onderzoeken.
Alle voorstellen van besluiten werden aanvaard en alle kandidaten zijn verkozen.

Warmtezakjes ter bemoediging
Tijdens het afgelopen jaar leefden we anders dan
anders en dat vraagt ook een andere aanpak van de
contacten met onze gemeenteleden. Voor iedereen
werd het dagelijkse leven omgegooid. Sommigen
konden nog gewoon doorwerken, anderen werden
verplicht om van thuis uit te werken, de studenten
geraakten gewend aan online leskrijgen en ook voor
de ouderen (thuis of in Woonzorgcentra) veranderde er veel. Niet in het minst voor diegenen die geen
gebruik maken van internet of digitale communicatievormen. Zij werden bijna volledig geïsoleerd en
konden enkel via de Kerkbrief bereikt worden.
Daarom werden er vanuit de Kerkenraad verschillende initiatieven genomen om voornamelijk de contacten met de eenzamen, ouderen, zieken maar ook
met de overige gemeenteleden vast te houden. Rond Pasen werden de traditionele bloemen voor
de 80-plussers vervangen door een kleurrijk ouderwets geïnspireerd kaartje en een paar paaseitjes.
De reacties waren hartverwarmend. Met Pinksteren vrolijkten we de ouderen op met een kleurrijke
kaart en gedicht. Vanaf de zomer ging het leven stilletjes aan weer zijn gewone gangetje.
Maar sinds enkele weken werden de regels weer strenger en ging ook de kerk terug op slot. De
banden met onze kerkgangers werden weer doorgesneden. In de kerkenraad werd nagedacht over
het organiseren van een warm gebaar om in de Kerstperiode te richten naar alle gemeenteleden en
sympathisanten, in en rond Gent wonend. Het idee rijpte om een Warmtezakje te vullen waar een
paar hartverwarmende zaken zouden in zitten. De keuze viel op papieren zakjes die zouden gevuld
worden met een kaarsje, een mini-kerstroosje, een paar chocoladekerstkransjes en een Kerstkaartje.
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Terugblik
Ds. Buzogàny en catechesant Jasper Adams vulden samen zorgvuldig de zakjes en de verdeling van de
in totaal een 90-tal zakjes gebeurde door alle kerkenraadsleden.
Bij overdracht van de zakjes was uw dankbaarheid groot wat enthousiast mondeling werd geuit!
Maar we vonden niet iedereen thuis en dan werd het zakje achtergelaten. Hierop kregen we dan ook
fijne reacties via e-mail of op facebookpagina’s. Graag bundelen we ze hierna voor u begeleid door
enkele foto’s.
Namens de kerkenraad,
Aletta Rambaut, voorzitter
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Terugblik
Selectie is van de vele bedankingen
Samen met de foto hiernaast:
Heel veel dank voor het warmtezakje.
Het was een echte verrassing, na eerst al het kalendertje ontvangen te hebben.
Een hartverwarmend gebaar !!
Louise
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Veel genegen gr
Dorpsweg te 8490 Varsenare (Jabbeke); nogmaals ook voor de hele
oeten en alvast
een gezegende
ke
rst!
Kerk prettige feesten en gezegend en gelukkig Nieuwjaar.
D
avid
De kerstattentie zal in een eetkamer van de groep worden geplaatst; zo kan eenieder ervan genieten. Het betreft een mooie
bloem. De chocolaatjes worden ook voor het woonproject herbestemd. Eenieder zal er deugd aan beleven. Sebastiaan
Heel mooi initiatief ! Josiane
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Terugblik
Kerstdienst

Na het ritueel van het aansteken van de
kaarsjes in de Adventstijd, kwamen op 22
december niet minder dan 12 kinderen naar
de kerk om een bijdrage in te blikken voor
de online-kerstdienst.
Michiel las op virtuoze wijze thuis een volledig boek voor, Kerstmis van Dick Bruna en de
kinderen luisterden met open mond.
Daarna mochten zij een muzikale bijdrage
leveren door het welbekende Zeg eens, herder, waar kom jij vandaan…? te ondersteunen met vele muziekinstrumentjes!
Het optreden van de herder Aron en de kinderen
was heerlijk spontaan en
we hadden veel plezier.
Dank aan de oma’s en mama’s voor het brengen en
halen! Dank aan Rita voor
de traktatie met koekjes
en sapjes. Dank aan Micheline voor de begeleiding op de blokfluit. Dank
aan de kinderen voor de
leuke en enthousiaste medewerking! Hopelijk hebben jullie hier nog eens zin
in, in de toekomst!!!
Martine De Jonge
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Nieuws uit de Synodale Raad
Jaar van toenemende solidariteit
Ieder van ons heeft geprobeerd om door te gaan met haar/zijn leven, binnen strenge regels, in verwarring, angst, verdriet, afscheid soms.
Dat geldt ook voor ons als Kerk, hoezeer ook ingeperkt.
Ook daarover is pijn. Ik heb een petitie zien passeren om de kerken open te doen en onlangs had de
Raad van State het over geschonden grondrechten van de erediensten.
Dat kan allemaal zijn, het belangrijkste is niet om in 2021 z.s.m. weer gewoon door te kunnen gaan.
De pandemie heeft niet slechts ons als individuen, maar ook landen en regio’s nog dieper in hun kot
doen kruipen.
De rijkste landen kopen de vaccins op en zo zijn er allerlei vormen van brexits. Het is onze heilige
roeping als Kerk om - ook als we weer vrijuit samen zullen kunnen zijn - nooit samen in ons kot te
kruipen, maar ons te laten raken door de ellende en de nood van talloze van onze medemensen.
Velen van hen werden dit jaar in het kwadraat getroffen.
Nu wordt het weer Kerst. Over een bewogen God die concreet omziet naar een verdrukt volk dat
wandelt in de duisternis, zonder uitzicht.
Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest en een jaar van toenemende solidariteit, waarin wij niet
aarzelen het voetspoor te drukken van Jezus van Nazareth om samen te gaan voor dat wat echt van
belang is.
Wetgeving op de erediensten
Op Gewestelijk niveau zijn er veranderingen op til m.b.t. wetgeving op de erediensten en dan met
name in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Vlaamse Gewest. In beide gevallen gaat het om
voorstellen waarin de geldende wetgeving behoorlijk zou worden verstrengd. Over de ontwerpen
van de nieuwe regelgeving consulteert de burgerlijke overheid de hoofden van de erkende erediensten. Ik begaf mij de afgelopen maanden dan ook meerdere malen naar ministeriële kabinetten.
Samen met de andere erkende erediensten worden de ontwerpen in elke fase uiterst kritisch doorgelicht, specialisten worden om advies gevraagd en de ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.
District Antwerpen - Brabant - Limburg
Ds. Heleen Ransijn heeft op 1 december het beroep van Vilvoorde aangenomen.
Gijs Bleijenberg startte zijn propenentschap in Mechelen-Zuid op 1 november.
Uitstel Erediensten met inzegening en bevestiging
In de tweede helft van dit jaar mochten we heel wat nieuwe benoemingen bekendmaken. Wegens
de huidige COVID-19-situatie is het momenteel echter niet mogelijk om deze kandidaat-predikanten
tijdens een feestelijke eredienst in het ambt van predikant in te zegenen en te bevestigen als gemeentepredikant. De inzegening en bevestiging van de proponenten Noël Byinringiro (Frameries),
Frédéric Teulé (Dour) en Heleen Ransijn (Vilvoorde) laat dus nog even op zich wachten.
We kijken er verlangend naar uit om, zodra de omstandigheden het toelaten, deze
speciale gelegenheid met vele aanwezigen vreugdevol te kunnen vieren.
Hartelijke groet,
ds. Steven H. Fuite,
voorzitter Synodale Raad
23.12.2020
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Vooruitblik
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 komen, niet alleen op huisbezoeken, maar ook op vergaderingen en aan de keukentafel. 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 België, 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 samenkomsten (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

De Zoom-Bijbelstudie van november is een groter succes geweest dan ooit iemand zou durven dromen. Het thema van die Bijbelstudie was Daniël.
Op donderdag 14 januari om 19:30 willen wij tijdens een andere Zoom-Bijbelstudie de laatste 6 hoofdstukken van het al genoemde boek onder de loep de
nemen. Ook deze keer is het de bedoeling dat jullie die lezen want tijdens de
Zoomsessie zal ik ervan uitgaan dat deelnemers de betreffende bijbelhoofdstukken aandachtig hebben doorgelezen. Noteer uw vragen, die al lezend misschien
opkomen.
Vanaf 19:20 zal de Zoomkamer open zijn. We beginnen stipt om 19:30 en ronden
uiterlijk om 21:00 af. De link naar de Zoomsessie zullen degenen die zich voor
deze sessie bij mij inschrijven, op tijd ontvangen. Wees welkom.
Laat ons bidden en hopen dat er betere tijden komen en dat wij snel fysieke Bijbelstudies mogen organiseren.
Ds. Tihamér Buzogàny

Een goed gesprek

Zoom-Bijbelstudie

14 januari om 19:30

Save the date

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

Het verlangen naar zin
20 januari 2021 @ 20:00 - 22:00

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

20 januari om 19:30

Wereld-Lepra-Dag
31 januari

Van Eyck in de creatieve omgeving van het Vlaamse stedelijke
netwerk door prof.dr. Jan Dumoulyn (UGent)

De voordracht van prof. dr. Jan Dumoulyn zal op 20 januari niet op de normale
manier doorgaan in de onze kerk. Maar we zoeken een oplossing om de voordracht over de historische context waarbinnen Jan Van Eyck leven en werkte
zeker te laten doorgaan. We werken aan een onlineoplossing!
Wie interesse heeft om de voordracht te volgen, verwijs ik graag naar onze facebookpagina van de kerk waar we meer info zullen posten. Maar u kunt me bij
interesse ook een mailtje toesturen zodat ik u op de hoogte kan brengen van de
mogelijkheid om aan te sluiten (e-mailadres: aletta.rambaut@telenet.be).
Aletta Rambaut

In 1954 heeft de Fransman Raoul Follereau de Wereld-Lepra-Dag ingevoerd, elk
jaar op de laatste zondag van januari. Hij deed dit om extra-aandacht te vragen
voor deze verwaarloosde en verschrikkelijke ziekte, die de mensheid al vele duizenden jaren teistert.
Mede met steun van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, streeft Leprazending er nu naar dat er tegen 2035 geen transmissie van lepra meer zou zijn.
(https://zeroleprosy.org/ )
Maar wat is lepra?
Lepra of melaatsheid wordt tegenwoordig vaak beschouwd als een ziekte uit
een ver verleden. Op vele plaatsen in de Bijbel komt melaatsheid ter sprake,
zowel in het Oude als het Nieuwe Testament.
De harde en ontnuchterende werkelijkheid is echter dat deze verschrikkelijke
ziekte ook vandaag nog ontelbare levens over heel de wereld verwoest: elke
twee minuten krijgt er weer iemand te horen dat hij of zij lepra is besmet door
de leprabacterie.
Lepra is namelijk een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium leprae en Mycobacterium lepromatosis.
Lepra komt het meest voor daar waar er (extreme) armoede heerst, bijvoorbeeld door overbevolking en waar slechte voeding en slechte sanitaire omstandigheden de natuurlijke weerstand van de mensen vermindert. Daardoor staan
ze minder sterk om weerstand te bieden aan deze ziektebacteriën.
Lepra is een besmettelijke ziekte die de meest kwetsbare mensen op deze planeet aanvalt.
Wat betekent Lepra voor hen die er door getroffen worden?
Fysisch
De eerste tekenen van lepra zijn bleke ronde vlekken op de huid. Lepra kan genezen worden met een chemotherapie genaamd MDT. Maar als lepra niet tijdig
wordt behandeld kunnen de gevolgen heel ernstig zijn. Mycobacterium leprae
en mycobacterium lepromatosis tasten ook de zenuwen van het lichaam aan.
Daardoor ondervinden leprapatiënten veranderingen in hun lichaam. Zo kunnen deze veranderingen een verlies van gevoel betekenen in hun handen en
voeten.
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Vooruitblik
Dat klinkt misschien niet gevaarlijk. Maar dat is het wel, want daardoor merkt men niet wanneer men
een ernstige kwetsuur oploopt door op een ruwe ondergrond te lopen, of dat men een kokend hete
kookpan vastneemt zonder te beseffen dat daardoor de huid ernstig verbrandt. Die verwondingen
kunnen verzweren en in extreme omstandigheden een amputatie noodzaken. De zenuwschade die
lepra veroorzaakt ter hoogte van de ellebogen en de knieën kan leiden tot spierverlamming die op
zijn beurt kan resulteren in klauwhanden en een klompvoet. Verlamming van de oogleden kan zelfs
leiden tot blindheid. Opstoten van hevige ontstekingen, reacties genaamd, komt voor bij ongeveer
de helft van de leprapatiënten. Deze reacties veroorzaken een pijnlijke zwelling van de huid, van de
zenuwen en de ogen, en de leprapatiënten moeten dan maandenlang gehospitaliseerd worden.
Mentaal en sociaal
De sociale gevolgen van lepra zijn meestal even erg of soms nog erger dan de fysische gevolgen.
De stigmatisering rond lepra heeft namelijk tot gevolg dat in vele gemeenschappen leprapatiënten
onvoorstelbare discriminatie ondergaan in hun gemeenschappen, hun vriendenkring en hun familie.
Kinderen worden uitgesloten uit de scholen en uit hun gezinnen. Volwassenen worden uitgesloten
van werkgelegenheid en van woonst. Veel te veel leprapatiënten blijft dan uiteindelijk niets anders
over dan te gaan bedelen om te overleven.
Recent sociologisch onderzoek heeft aangetoond dat, precies door deze ervaring van maatschappelijke uitsluiting, ongeveer één op de twee leprapatiënten wel eens heeft gedacht aan zelfmoord !
Kerngegevens over Lepra
•
Elk jaar nog krijgen ongeveer 200.000 mensen de diagnose ‘lepra’ te horen
•
Er bestaan nog meer dan 100 discriminerende wetten ten aanzien van leprapatiënten!
•
Wij geloven dat, mits goed samen te werken, het mogelijk moet zijn dat er tegen 2035
geen nieuwe gevallen van lepra meer zullen zijn
•
Lepra wordt nog gesignaleerd in 127 landen, met 79% van de gevallen in India, Brazilië
en Indonesië (WHO gegevens 2019)
Leprazending is actief in 11 van de 15 landen waar nog heel veel lepra voorkomt.
Hoe kunt u helpen ?
U kunt op drie manieren leprapatiënten helpen en tegelijk de visie van Leprazending en de wereldwijde lepra-organisaties meehelpen waarmaken:
•
door gebed;
•
door een actieve vrijwilliger te worden bij Leprazending-België;
•
door uw financiële steun aan de projecten voor leprabestrijding,
bijvoorbeeld de projecten die Leprazending-België steunt in
DR Congo, Tsjaad, Nigeria en Nepal.
Francis Van De Walle
Uw gift is welkom op het hieronder vermelde rekeningnummer. Namens de leprapatiënten alvast
heel veel dank !
Zichtrekening IBAN : 		
BE88 0000 0009 1441
BIC :		
BPOTBEB1
Naam en adres begunstigde :
Leprazending-België VZW
				
Brogniezstraat 46
			
1070 Brussel
Mededeling : 			
Wereld-Lepra-Dag 2021
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Vooruitblik
Gent-Brabantdam opent deuren voor online-diensten
Sedert de regering de beslissing genomen heeft dat er geen kerkdiensten mogen gehouden
worden vanwege de COVID-pandemie, heeft onze gemeente online-diensten georganiseerd,
die u op eenvoudige aanvraag bij onze predikant kunt bekomen.
Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft vorige maand samen met de grote geloofsgemeenschappen een voorstel uitgewerkt om de Coronamaatregelen wat betreft de erediensten een beetje te versoepelen en om kerkdiensten mogelijk te maken voor maximaal 15
personen. De kerkenraad van Gent-Brabantdam wil deze mogelijkheid aangrijpen om in de
eerste plaats mensen, die de online-diensten thuis niet kunnen bekijken, een hand te reiken.
Wat bieden wij u aan?
Zolang de regels van de overheid dit toelaten, opent de kerkenraad van Gent-Brabantdam
sinds Kerstdag 25.12.2020 de kerkdeuren opnieuw om samen online-diensten te beleven met
maximaal 15 personen (14 personen + de predikant). U kunt dus voortaan ofwel thuis ofwel in
de kerk de diensten meevieren. Deze laatste optie biedt u de mogelijkheid om toch een uurtje
samen te zijn met anderen. Er is uiteraard een aantal veiligheidsregels, dat in acht moet genomen
worden: de afstand van 1,5 m moet worden bewaard, u draagt een mondmasker, er is ontsmettingsmiddel beschikbaar en er wordt verlucht. Voor en na de dienst mogen geen groepjes van meer dan
vier personen ontstaan.
Praktisch
We willen werken met inschrijving. Dat lijkt ons het duidelijkst.
Voor alle online-diensten kunt u inschrijven tot uiterlijk ’s vrijdagsavonds.
Bij wie schrijft u zich in?
Eén adres of GSM-nummer, namelijk dat van ds. Tihamér Buzogàny:
tihamer.buzogany@telenet.be of 0499/74.81.71
Het ga u goed. Blijf gezond!

ProFest 2021
Wie zal ik zenden?
13 mei
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Namens de kerkenraad Gent-Brabantdam,
Bea Baetens

De volgende editie van ProFest is gepland voor 13 mei 2021 op voorwaarde dat
de gezondheidssituatie dit toelaat.
Het thema van deze editie zal zijn: Wie zal ik zenden? (Jesaja 6:8)
ProFest zal plaatsvinden in Namen en wordt dan ook georganiseerd door het district Oost-Henegouwen – Namen – Luxemburg. De 100-jarige samenwerking tussen de VPKB en EPR (Presbyteriaanse Kerk van Rwanda) zal feestelijk gehuldigd
worden.
ProFest is een dag om samen te komen en te vieren. Een dag van spirituele herbronning. Wij kijken er alvast reikhalzend naar uit.
Reken op ons om u op de hoogte te houden.

Graag uw aandacht
Dromen
Beste gemeenteleden van de protestantse kerken in Vlaanderen,
Voor wie mij niet kennen, mijn naam is Tom Schepers en werk als
pionier in Aalst. Ondertussen ben ik ook bezig met mijn master
in de theologie. Voor deze master moet ik ook een masterthesis schrijven. Voor deze thesis doe ik een driejarig veldonderzoek
over dromen onder Nederlandstalige protestanten en de relatie
die deze dromen hebben ten opzichte van het geloof. Voor dit onderzoek zoek ik twaalf mensen
uit onze kerkgemeenschappen die voor één maand een droomdagboek willen bijhouden. Wanneer
u meedoet, krijgt u hoogstpersoonlijk een dagboek opgestuurd die u over de loop van een maand
kan invullen en vervolgens weer kunt terugsturen. Uiteraard is alles wat u opschrijft vertrouwelijk,
volkomen anoniem en ikzelf zal zelfs niet weten wie wat heeft opgeschreven. Met uw deelname helpt
u mij met mijn onderzoek. Ook heeft wetenschappelijk onderzoek heeft meermaals aangetoond dat
het bijhouden van zo’n dagboek hele positieve effecten kan hebben. Het kan voor u dus ook een hele
verrijkende ervaring zijn!
Nu kan het heel goed dat u denkt O, dat is niets voor mij, ik kan mijn dromen bijna nooit herinneren,
maar ook dan kunt u zeker meedoen. Het is heel goed voor mijn onderzoek als er een mengeling is
van mensen die meer en minder uitgebreid dromen. De criteria om mee te kunnen doen, zijn als
volgt:
u bent ouder dan 20 jaar
u bent geboren en opgegroeid in België
u bent lid van de VPKB
u rookt niet en gebruikt geen recreatieve drugs
u drinkt gemiddeld niet meer dan zeven glazen alcohol per week
Als u wilt deelnemen, dan kunt u tot en met vrijdag 22 januari een mail sturen naar
tomschepers12@hotmail.com.
U kunt ook, als u geen internet hebt, een brief sturen naar Geraardsbergsestraat 228, 9300 Aalst
(gelieve dan ook uw telefoonnummer te vermelden). Ik neem vervolgens contact met u op om uitgebreider het proces te bespreken.
Met vriendelijke groeten,
Tom Schepers (0483 44 68 47)

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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Nieuws uit het district
Velen werden verrast door het plotse ontslag van de districtsvoorzitter op 1 december. In zijn ontslagbrief motiveerde ds. Buzogàny zijn beslissing door te wijzen op een
gebrek aan relevante, transparante en integere informatie vanuit de Synodale Raad.
Iedereen betreurde, maar respecteerde het ontslag en in
enkele digitale gesprekken werden de pijnpunten in die
communicatie nadien besproken en zo mogelijk aangepakt. Een element daarbij was het annuleren van de beide geplande synodes in 2020 wegens corona, waardoor
een uitgebreide toelichting en correcte besluitvorming
bemoeilijkt werden.
Als ondervoorzitter neemt ds. Smits nu de taak van voorzitter waar en in 2021 zal de samenstelling
van het bestuur herbekeken worden, mede met oog op het voorziene vertrek van een bestuurslid
vanwege de leeftijd.
In december besliste de districtsvergadering om de sedert lang vacante post van hulppredikant toe te
wijzen aan het Protestants Historisch Museum te Horebeke, dat een plan voorlegde om te evolueren
naar een eigentijds museum met een bredere bekendheid. Op dit moment ligt dat plan ter goedkeuring bij de Synodale Raad.
De invulling van de vacante plaatsen in Kortrijk en Ronse eisten verder onze aandacht op en de vooruitzichten voor 2021 zijn voor beide plaatsen gunstig.
Ook het beleidsplan van ProJOP (de Vlaamse jeugdwerking) kon niet goedgekeurd worden door de
Synode, maar beide Vlaamse districten zijn daarover in constructief overleg. Immers, wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst!
In 2021 zal tenslotte ook het document van de werkgroep Eigentijds Kerk Zijn op districtsniveau
verder besproken en uitgewerkt worden, wat het perspectief biedt om in ons district een nieuwe
dynamiek te ontwikkelen voor de groei en bloei van de plaatselijke gemeenten.
Peter Smits, waarnemend voorzitter
Rudy Liagre, secretaris

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Vrijdagavond 29.01.2021 voor het februarinummer
De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden
van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Voor de kids

Bezorg de ingekleurde plaat bij Martine De Jonge van de kinderkerk: mar10.dejonge@telenet.be of
VPKB Gent-Centrum, Kinderkerk, St. Kristoffelstraat 1 - 9000 Gent
Er zijn mooie prijzen te winnen !!
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Pastoraat
Wel en wee in de Brabantdamgemeente
Aan het begin van het nieuwe jaar… sta ik met
mijn briefje klaar…
Ja, we trekken een streep onder 2020, het jaar
dat wij ons allen zullen herinneren als een zeer
moeilijk jaar. Het was vreemd, met vele zorgen,
ook uitdagingen, soms groot gemis en eenzaamheid, verdriet en vreugde die niet altijd konden
gedeeld worden, zoals wij dat normaal gezien
gewend zijn…
We mogen hoopvol uitkijken naar 2021 met
nieuwe kansen en mogelijkheden.
De kerkenraad en de predikant hebben meer dan
hun beste beentje voorgezet met alle alternatieve activiteiten in de afgelopen Kersttijd. De mooi
opgebouwde diensten, het rondbrengen van
de kalendertjes en als klap op de vuurpijl een
warmtezakje voor iedereen, waardoor we zelfs
op afstand de verbondenheid mochten blijven
voelen! Daar mogen we heel dankbaar voor zijn.
De medewerking van de kinderen tijdens de online-kerstdienst was superleuk, zij hebben zeker
hun kerstcadeautje verdiend; het mini-concertje
van Arina Tsytlianok en haar vriendinnen bracht
meteen de kerstsfeer in de huiskamer!
Naast de vreugde om het gouden huwelijksjubileum van Wim en Etty Bruyneel, de belijdenis
van Serge Engelenbosch en de vele kinderen die
meegewerkt hebben aan de kerstdienst, zijn er
jammer genoeg ook verdriet en zorgen geweest
in deze periode…
We weten dat de eenzaamheid zwaar door weegt
voor de ouderen, die weinig of geen contacten
meer mogen of kunnen hebben.
Nap en Thea Van Zuuren hebben jammer genoeg
positief getest voor corona en dat betekent strikte quarantaine in De Vijvers, één van de WZC’s
die zwaar getroffen zijn door het virus. We hopen
dat Nap vlug herstelt van de ongemakken die de
ziekte meebrengt en dat Thea zonder symptomen mag blijven.
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We bidden dat Lucy Cornel, die daar ook woont,
gespaard mag blijven van Covid 19. Jammer genoeg kennen we nu stilaan allemaal wel iemand
die besmet werd…
Simonne Vereecken voelt zich erg eenzaam. Geen
bezoek, haar dochter die in de Ardennen woont
al heel lang niet gezien, de normale contacten en
activiteiten die in het Tempelhof ook wegvallen…
En jammer genoeg is Simonne niet de enige die
hier sterk onder lijdt. Het is een zware tijd waar
wij ons van bewust zijn maar waar wij zo weinig
kunnen aan doen? Tenzij… een telefoontje? Een
kaartje? We kregen mooie voorbeelden genoeg
tijdens de Warmste Week!
Twee families uit onze gemeente moesten afscheid nemen van een dierbare.
In Sint-Truiden overleed op 14 december Gustaaf
Matthys, echtgenoot van Irma van Belle. Irma en
Gustaaf trouwden 66 jaar geleden in onze kerk,
dat was toen een dubbel huwelijk, samen met
George en Greta van Belle…
Op 24 december overleed Frits Parmentier, echtgenoot van Tineke Schaefer en schoonbroer van
Hans en Marijke Schaefer. Wij bieden de families
ons oprecht medeleven aan in deze verdrietige
tijd, nog bemoeilijkt door de corona-omstandigheden. Mogen jullie Gods aanwezigheid en
troost voelen en hierdoor gesterkt worden.
Nog slecht nieuws kwam er van Ko Van Heest die
moest opgenomen worden in het Sint-Lucas-ziekenhuis. Daar krijgt hij heel wat onderzoeken en
de nodige zorgen. We wensen hem en zijn familie veel sterkte toe in de komende tijd. Wij bidden voor jullie.
Ook Huguette Spatz ligt jammer genoeg weer in
de spreekwoordelijke lappenmand: zij ligt (ook)
in Sint-Lucas, met een gebroken sleutelbeen.
Veel sterkte gewenst, Huguette en een voorspoedig herstel!
An Van der Haeghen krijgt eind december eindelijk de uitgestelde galblaasoperatie. We hopen
dat ook zij nu snel volledig mag herstellen en de

Pastoraat
ellende achter zich mag laten. Moeke en Vake Bea en Herwig Smetryns mogen zich nog eens verheugen in een logeerpartijtje van Ellie en Odette.
Sara Blommaert hoopt in januari een kroonjaar te mogen vieren! “Ik weet, aan wie
ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en
nacht…”. We hopen dat je ook het komende levensjaar goed mag doorkomen, samen
met Arnold en met niet teveel klachten en
ongemakken!
We willen ook deze maand denken aan de
studenten die door de corona-maatregelen
niet veel meer kunnen doen dan studeren,
studeren, studeren… Hopelijk vinden jullie
de motivatie om er volop voor te gaan, zodat er wat meer vrije tijd zal zijn als het leven
weer zijn normale gangetje kan gaan? Veel
sterkte gewenst en succes! (“Break a leg,
Hals- und Beinbruch, bonne chance”…!).
Het was fijn om op Kerstdag met een klein aantal (15!) fysiek aanwezig te kunnen zijn in de kerk om
de kerstdienst op groot scherm te kunnen volgen. We kijken uit naar een tijd die het zal mogelijk
maken om met véél meer samen te mogen bidden en Gods lof te zingen.
We mogen God danken voor de wetenschappers die er voor zorgen dat er een vaccin is dat vanaf nu
kan verdeeld en toegediend worden. En dat biedt hoop voor een gezegend Nieuwjaar! Ik wens u allen
dat vertrouwen en die hoop toe!
Martine De Jonge

Proficiat aan de jarigen!
4 januari: Josine Nathon
9 januari: Camille Van den Boer
18 januari: Marleen Vandevijvere
21 januari: Ina Pesch- Beye
25 januari: Sara Blommaert
26 januari: Cees Van Leeuwen
1 februari : An Djudzman
2 februari: Bea Baetens
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Ter overdenking
Wat is het doeleinde?
(Psalm 121 )

Het is maar een paar dagen geleden dat we tijdens
de eigenaardige Kerst van
2020 de kerstboodschap
mochten horen: Volg de
ster van Bethlehem! De
magiërs die kort na de eerste Kerst op zoek gaan naar
de geborene Messias volgen ook de ster en zodoende komen ze, na een aantal hindernissen in
Bethlehem aan waar ze het kind hebben gevonden. De ster heeft hen de weg gewezen!
Ook onze weg de het voorbije jaar was niet zonder beproevingen, een klein beestje heeft alles
op zijn kop gezet en afstand houden, is de boodschap geweest. We hopen in dit nieuwe jaar van
deze nare situatie spoedig verlost te worden.
Het al lang verwachte vaccin is onderweg maar
het zal nog even duren tot iedereen (die het wil)
ingeënt wordt. We zijn er bijna, maar nog niet
helemaal!
Ook de pelgrim die we in psalm 121 ontmoeten
nadert Jeruzalem, hij is moe en de kerktoren ziet
hij nog niet. Hij slaat zijn ogen op naar de bergen
en stelt zich de vraag: vanwaar komt mijn hulp?
De tocht tot aan de heuvels van Jeruzalem was
niet gemakkelijk en wat er achter de heuvels ligt,
is onbekend voor de pelgrim, vandaar zijn vraag:
vanwaar komt mijn hulp? Als we ergens als een
berg tegen opzien of als we het moeilijk hebben,
stellen we ook vragen. Wat tot nu toe met ons
en met onze geliefden gebeurde, is geen geheim
meer, maar wat zal er met ons gebeuren in het
nieuwe jaar? Samen met de Psalmist stellen wij
ook de vraag: vanwaar komt mijn hulp? Wie
hoort mijn kreet, wie kan en zal mij helpen zou
dat nodig zijn?
De vraag van de pelgrim wordt beantwoord:
“Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde
gemaakt heeft” en deze woorden zijn voor ons
niet onbekend. Elke kerkdienst begon met deze
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formulering in de voorbije jaren en in het nieuwe
jaar zal dat ook niet anders zijn. We blijven zijn
hulp vragen. Als mensen beseffen we stervelingen te zijn die tot stof zullen wederkeren, maar
we mogen weten dat God ons nooit los laat. Talloze keren hebben we in de voorbije maanden
ook aan elkaar beloofd: we laten elkaar niet los!
Ik hoop dat deze belofte in 2021 vorm krijgt in
ons persoonlijke en gemeenschappelijke leven.
Als wij aan de drempel van dit nieuwe jaar psalm
121 lezen wordt duidelijk dat voor de zangers van
dit gebed, God nog niet dood is! Hij waakt ook
tegenwoordig over ons en zorgt dat onze voet
niet wankelt. Hij is constant met Zijn zorg om ons
heen. Net zoals onze schaduw nooit bij ons vandaan gaat, zo is God als een persoonlijke wachter
constant om ons heen. Hij beschermt ons tegen
het steken van de zon en zorgt dat bij nacht de
maan ons niet zal schaden
Deze Psalm vertelt aan ons dat de Heer niet alleen voor ons lichaam zorgt, maar dat Hij ook
onze ziel dag en nacht zal bewaren, de Heer
houdt de wacht over ons gaan en ons komen.
God gaat met ons mee, waar we ook maar gaan
in 2021, Hij is dag en nacht beschikbaar.
Waar gaan wij naartoe? Wat is ons doel? Waar
gaan wij naartoe als individuen en waar naartoe als Kerk? Wat is het doeleinde? Als protestanten aan de Brabantdam willen we niet alleen
het nieuwe jaar ingaan, maar samen met anderen die hetzelfde doel hebben en dezelfde ster
volgen. We willen ook in 2021 samen zijn, want
ondanks onze verschillen zijn we toch een grote
familie.
Samen op reis gaan is ons nieuwjaargebed. Hoe
lang deze reis zal zijn, weten we niet. Maar we
weten dat God zorgt. Daar mogen we heel zeker
van zijn. De liefde van Jezus staat er garant voor.
Mede namens mijn gezin wens ik jullie een uitstekend 2021 toe!
ds. Tihamér Buzogàny

Waar en wat in onze stad
Mijn oproep van vorige maand heeft respons gekregen en mensen in beweging gebracht met gevolg dat
er een nieuw raadsel werd binnen gebracht, waardoor ik nu zelf ook met jullie mee mag puzzelen om de
eerste opdracht van 2021 op te lossen.
Louise van ’t Hooft legt ons deze uitdagende vraag voor.
Wie weet meer over deze stenen:

Deze twee stenen zijn te vinden in een smalle straat in de kuip van Gent. Meestal lopen we er achteloos
aan voorbij, als ze al niet half verstopt zijn door - ook al achteloos - achtergelaten fietsen. Deze stenen
dateren waarschijnlijk van rond 1780, ter vervanging van (veel) oudere verdwenen exemplaren. Nochtans
hadden ze in de middeleeuwen een belangrijke functie. Waar kunnen we deze tekens zien en wat hebben
ze te betekenen ?
Ik zou zeggen allemaal op speurtocht en we verwachten heel wat inzendingen binnen, zodat in het februarinummer Louise het mysterie zal kunnen openbaren. Veel dank Louise voor deze bijdrage! Succes aan
jullie allen.
Marijke Schaefer

Ingezonden door
Rita Martens
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Allerlei
Activiteitenkalender

Januari				
Vier Zoom-samenkomsten rond het boek
					Een goed gesprek
Woensdag
13 januari
19:00 Zoom-Kerkenraadsvergadering
Donderdag
14 januari
19:30 Zoom-Bijbelstudie
Dinsdag
19 januari
19:30 Cirkels in de zorg
Woensdag
20 januari
19:30 Avondcontact - Van Eyck in de creatieve omgeving
					
van het Vlaamse stdelijke netwerk
				
20:00 Online-evenement rond het boek Het verlangen naar zin
Zondag
31 januari		
Wereld-Lepra-Dag
Donderdag

13 mei			

Uitgesteld tot 2022			
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ProFest (Locatie: Namen)
Art of Faith Festival (Oude Abdij Drongen)

Dienstenrooster

Zondag, 3 januari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 10 januari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 17 januari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 24 januari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst

Ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van de Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Kerkbrief

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Schaefer / Rita Martens
Kerkenwerk / Diaconie

Ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Kerkbrief

Ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van de Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Bloemen

Zondag, 31 januari
Voorganger			
Francis Van De Walle
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes			Leprazending
Organist(e)
Koffiedienst
Zondag, 7 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)
Koffiedienst

Ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Kerkbrief
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Bijbelleesrooster
Dit dagelijks leesrooster is afgeleid van het oecumenisch leesrooster. Enkele Bijbelboeken springen in
het bijzonder in het oog. Dit jaar wordt heel het Marcusevangelie gelezen en vanaf de gouden zondag
Trinitatis ook een groot gedeelte van het Johannesevangelie, dat bij de lezer enige vertrouwdheid juist
met het Marcusevangelie veronderstelt.
Het Bijbelleesrooster van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap wordt jaarlijks samengesteld
door ds. Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk.
Januari
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		

01 januari
02 januari
03 januari
04 januari
05 januari
06 januari
07 januari
08 januari
09 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Februari
maandag
01 februari
dinsdag		
02 februari
woensdag
03 februari
donderdag
04 februari
vrijdag		
05 februari
zaterdag
06 februari
zondag		
07 februari
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Psalm 8			
Genesis 11:10-32
Genesis 12:1-9		
Genesis 12:10-20
Genesis 13:1-18		
Genesis 14:1-12		
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-11		
Genesis 15:12-21
Psalm 71		
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Genesis 16:1-16		
Genesis 17:1-14		
Genesis 17:15-27
Psalm 40		
1 Petrus 1:1-12		
1 Petrus 1:13-25		
1 Petrus 2:1-10		
Marcus 1:1-13		
Marcus 1:14-20		
Marcus 1:21-34		
Psalm 107:1-22		
Psalm 107:23-43		
Deut. 16:18–17:1
Deut. 17:2-13		
Deut. 17:14-20		
Deut. 18:1-13		
Deut. 18:14-22		

Kijk naar de sterren
Halverwege
Vertreksein
Vertrouwenscrisis
Uit elkaar
Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde
Toekomstvisioen
Schuilplaats
Gave gaven
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben is naastenliefde
Blijde verwachting?
Naamsverandering
Abraham lacht
Gered van de dood
Kostbaar geloof
Onvergankelijk
Heilig volk
Over de Vader, de Zoon en de Geest
Spreken met gezag
Doorvertellen
God is trouw
Zie jij het ook?
Recht
Vorm van proces
Koningswet
Met grond zonder grond
Echte en valse profeten

Psalm 87		
Deut. 19:1-10		
Deut. 19:11-21		
Deut. 20:1-9		
Deut. 20:10-22		
Psalm 83		
Marcus 1:35-45		

Lang leve de vreemdelingen
Uitwijkmogelijkheid
Oog om oog, tand om tand
Strijdvaardig, niet strijdlustig
Om gruwelijkheden te voorkomen ...
Strijdlied
Beterschap!

