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Van de kerkenraad
Beginnend met het slechte nieuws weet u allen,
dat niet alleen het aantal besmettingen met het
coronavirus en de ziekenhuisopnames blijven toenemen, maar ook het aantal overlijdens opnieuw
stijgt. Daarom blijven wij uiterst voorzichtig wat
betreft het organiseren van kerkdiensten (zie meer
hierover bij Van de bestuursraad).
De Wereldgebedsdag valt dit jaar valt op vrijdag
5 maart en heeft als thema Waarop bouwen wij
- Building on a strong fundation (Mattheüs 7: 2427). Op verzoek van de Anglicaanse kerk zullen we
proberen om samen met onze VPKB-kerken en de
Presbyterian Church van Cameroon de viering van
2021 in de Brabantdamkerk te organiseren. Aangezien het momenteel niet realistisch is om een viering in levende lijve te organiseren op die datum,
willen we nadenken over andere mogelijkheden
(digitaal) om de wereldwijde verbondenheid in gebed een invulling te geven. Meer hierover verderop
in de Kerkbrief.
Als dank voor het vele werk dat onze predikant onder andere investeert in de onlinediensten heeft
de kerkenraad hem namens de gemeente bedacht
met een attentie.
Over onze predikant gesproken, als u deze Kerkbrief in handen krijgt, zijn zijn gezin en hij net verhuisd (nieuw adres op blz. 2). Een verhuis van zes
personen is niet te onderschatten en op hulp van
vrienden en kennissen mag men in coronatijden
niet rekenen. Wij wensen Wilma, Tihamér, Thamas,
Benjamin, David en Aäron heel veel geluk in hun
nieuwe woonst.
Onze predikant verzoekt u tussen haakjes om het
telefoonnummer van de vaste lijn te vergeten en
enkel nog zijn GSM-nummer te gebruiken, mocht u
hem willen contacteren.
Tot slot willen we u een hart onder de riem steken
en u vragen de moed toch niet op te geven, maar
vol te houden. Ooit komt de dag dat we opnieuw
samen mogen kerken en zingen en de Heer prijzen.
Laat ons daarnaar uitkijken en ondertussen dankbaar genieten van de lente die, ondanks de koude
dagen, hier en daar al schoorvoetend ontluikt.
“Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid
En om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
Dat zij lofoffers offeren
En zijn werken met gejubel vertellen”.
(Ps. 107: 21-22)
Bea Baetens
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Van de bestuursraad
Werken in de Sint-Kristoffelstraat
Hoogspanningsnetbeheerder ELIA laat weten dat vanaf 27
januari tot einde februari/begin maart 2021 geen doorgaand verkeer of parkeermogelijkheid meer zal zijn in o.a.
de Sint-Kristoffelstraat. Men plant het verplaatsen van een
ondergrondse kabelverbinding.
Tijdens de werfduur blijven alle woningen (dus ook de
zij-ingang van de kerk) enkel te voet toegankelijk.

Gent-Brabantdam op zondag open voor online-diensten
Vorige maand kondigen wij aan dat u de onlinediensten op zondag na inschrijving kunt bijwonen. Op
vrijdag 28.01.2021 publiceerde de ARPEE (Administratieve Raad voor de Protestants-Evangelische
Eredienst) een aangepast protocol voor het organiseren van kerkdiensten.
Als wij deze nieuwste editie wat betreft de coronarichtlijnen goed lezen, verandert er niets
voor onze huidige werkwijze voor de zondagsdienst in de kerk:
• online de eredienst op het 70” TV-scherm volgen in de kerkruimte;
• permanent mond- en neusmasker aan en een onderlinge afstand van tenminste
1,5 m aanhouden;
• niet meezingen;
• handen ontsmetten bij het binnenkomen;
• ventileren;
• geen samenzijn na de eredienst, dus meteen na de onlinekerkdienst en een kort afscheidswoordje rustig de kerkruimte verlaten, één na één...;
• maximaal één persoon per 10 m². Als we de tafelruimte bij de ingang niet meerekenen, dan
blijft er van de 250 m² toch nog ruim 150 m² over, dus 15 personen kunnen zeker
toegelaten worden.
Praktisch
We 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!

4|

Francis Van de Walle

Van de Synodevergadering
Verkiezingen
Ook uit de gemeente Gent-Brabantdam nemen leden opnieuw een mandaat op nationaal vlak op.

Nationaal

Mandaten 2021-2022
Moderamen Synodevergadering
Ds. Yolande Bolsenbroek, moderator
Prof. Dr. Eddy Van der Borght, vicemoderator Nederlandstalig
Dhr. Luc Detavernier, vicemoderator Franstalig
Dr. Rudy Liagre, secretaris Nederlandstalig
Dhr. Joël Misen, secretaris Franstalig
Ds. Edwin Delen, aalmoezenier Nederlandstalig
Ds. Georges Quenon, aalmoezenier Franstalig
Mandaten 01.01.2021-31.12.2024
Synodale Raad
Voor de Synodale Raad diende een aantal personen vervangen te worden. Anderen werden verkozen voor
een volgend mandaat.
Ds. Jelle Brouwer werd verkozen voor een 2de mandaat als vicevoorzitter Nederlandstalig. Ook het mandaat van mevr. Thamar Blokland (afgevaardigde Antwerpen-Brabant-Limburg) en dat van dhr. Jean-Louis
Stilmant (afgevaartdigde Oost-Henegouwen - Namen - Luxemburg) werd voor dezelfde periode verlengd.
Als nieuwelingen treden aan ds. Isabelle Detavernier-Blommaert (voor Franstalig Brabant) en dhr. Jean-Marie Urbain (voor West-Henegouwen)

Nederlandstalig

Mandaten 01.01.2021-31.12.2024
Coördinatie Ambten
Voor de Commissie van Toelating en Commissie voor Opvolging werd ds. Marc Schippers verkozen
voor een 2de mandaat en voor een 1ste mandaat treden aan ds. Katelijne Depoortere uit Brasschaat
en Pionier Andries Boekhout uit Oostende.
Voor de Commissie voor Vorming (ter ondersteuning van Volwassenvormingswerker ds. Eefje van der
Linden) werd ds. Bert Dicou uit Antwerpen-Zuid verkozen voor een 1ste mandaat.
Coördinatie Kerk en Wereld
Ds. Arjan Knop uit Kortrijk werd verkozen voor een 2de mandaat als coördinator Nederlandstalig en
in de Commissie van deze coördinatie werd dhr. Koen Kinsbergen verkozen om het mandaat van ds.
Stefan Gradl af te maken (-> 31.12.2022).
Coördinatie Administratie en Financiën
Dhr. Leendert Holleman uit Brasschaat werd verkozen voor een 1ste mandaat in de Verificatiecommissie (die jaarlijks de rekeningen van de Kerk controleert) en voor de Raad van Bezwaar werden
voor een 2de mandaat verkozen dhr. Anton Renting uit Gent-Brabantdam en dhr. Hendrik De Jonge
uit Horebeke.
5|

Terugblik
Cirkels in de zorg

In de kerkbrief van december werd melding gemaakt van een online-evenement Cirkels in de Zorg
genaamd. Dit wordt georganiseerd in een samenwerking van de beroepsvereniging voor zorgpastores (katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg) en We have the choice.
“Deze online-sessies zijn er voor alle zorgverleners,
zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers en studenten. 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”… (ik citeer uit de kerkbrief van december.)

Als zorgverleenster was ik toch wat nieuwsgierig en
geprikkeld door de uitnodiging en zo ging ik op 19
januari mee online (Zoom). Ik vond het inhoudelijk
jammer genoeg niet zeer interessant, maar werd
wel getroffen door de verhalen van de verschillende deelnemers, vooral mensen die als ziekenhuispastor werken. Hieruit bleek zeer zeker dat mensen
die van op de zijlijn aan hulpverlening doen, ook
sterk geraakt worden door wat er gebeurt, zeker
nu ook door de afstand die Covid-19 meebrengt.
Er werd vooral geluisterd naar de persoonlijke verhalen (over hulpvragers of in de eigen familie) die
men deelde. Een aantal mensen leek echt diep te
zitten, waarbij men zich dan kan afvragen hoe en/
of waar zij op hun beurt geholpen worden.
Een beetje wazig en onduidelijk bleef het allemaal
wel… Ik hoop dat de deelnemers inderdaad hier
deugd van hadden (Cirkels helen…) maar ik miste
toch een beetje de zingeving tijdens het gesprek.
Martine De Jonge

Een goed gesprek
“… onthoud dit goed, ieder mens moet zich haasten om te luisteren,
maar graag zijn om te spreken.” (Jac. 1:19).
Werd Martine De Jonge getriggerd door de onlinesessies Cirkels in de zorg
(zie hierboven), wekte de zoomcursus Een goed gesprek mijn interesse.
U bestelt eerst via volwassenenvormingswerker ds. Eefje van der Linden
het tweetalige boekje Een goed gesprek tegen een te verwaarlozen prijs
van 5 euro, dat u als voorbereiding neemt voor de cursus in drie delen.
Deze interactieve cursus (want u wordt regelmatig onderverdeeld in
groepjes om te oefenen) is ondertussen begonnen, maar u kunt uiteraard
altijd nog inschrijven voor een later te bepalen startdatum.
Een goed gesprek is eigenlijk interessant voor iedereen en is leerzaam en een aanrader voor elke relatie:
een gesprek tussen moeder/vader-zoon/dochter, tussen partners, tussen vrienden en uiteraard ook tijdens huisbezoeken enz.
U leert welke drie ingrediënten een goed gesprek kunnen bevorderen, welke even grote vier pijlers in een
goed gesprek aanwezig moeten zijn (en aan welke pijler u zelf moet werken om die op te krikken of naar
beneden te halen), welke twaalf obstakels (veelal onopgemerkt) een gesprek kunnen binnensluipen (in
een gesprek ben ik b.v. teveel gericht op oplossingen), hoe u open vragen moet stellen, hoe u reflectief
kunt luisteren…
Best moeilijk om met alles rekening te houden als u gastvrij wilt luisteren, maar ik heb mezelf voorgenomen: oefening baart kunst. Ik kijk alvast uit naar deel twee en drie.

Meer informatie en inschrijving: vorming@vpkb.be
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Bea Baetens

Terugblik
Week van gebed voor de eenheid voor christenen
Blijf in mijn liefde

Graag ben ik samen met mijn collega’s van de andere kerkgemeenschappen ingegaan op de vriendelijke uitnodiging van bisschop Lode Van Hecke voor een opname van een oecumenisch gebedsmoment in de Sint-Niklaas-kerk te Gent.
Niet alleen de bisschop van Gent, maar ook wij vonden het fijn om in deze egoïstische wereld samen
te bidden voor eenheid van de Christelijke Kerken, niet alleen in Gent maar wereldwijd. Wij baden
niet voor een valse, maar wel voor echte eenheid die zich uit liefde voedt, die niet alleen naar het
eigen interesse, maar ook naar de belangen van anderen kijkt en die niet alleen zichzelf belangrijk
acht maar ook anderen respecteert. Ik hoop dat de Heer onze gebeden gehoord heeft.
Ds. Tihamér Buzogány

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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Vooruitblik
De cursussen online zijn op 25 januari 2021 gestart.
Deelnemen is mogelijk door via onderstaande link in te schrijven.
U ontvangt toegang na voltooiing van de inschrijving.
https://www.fptr.be/nl/catalogue_inschrijving_228.aspx

Denkend Geloven

De lezingenreeks Denkend Geloven die sinds een paar jaar ook op de Technologiecampus Gent gehouden wordt, zal dit jaar online gehouden worden. Het thema
voor dit jaar is De hopende mens. In tijden van pandemie, politieke instabiliteiten,
ecologische en economische zorgen een actueel thema bij uitstek. Het thema zal
benaderd worden vanuit de theologie, vanuit de zorgsector, vanuit het gevangeniswezen en vanuit ecologie en economie.
Woensdag 3 februari: De veerkracht van de christelijke hoop (Marc Steen, theoloog KU Leuven) (opname)
Woensdag 10 februari, 19u30: Ecologie en economie: bronnen van hoop? (Hendrik Opdebeeck, economist en filosoof, UAntwerpen) (webinar of opname)
Woensdag 24 februari, 19u30: Hoop in de wereld van de zorg: een onder-gewaardeerde kracht (Anne Vandenhoeck, theologe KU Leuven) (webinar of opname)
Woensdag 10 maart, 19u30: Hoop en hopeloosheid: een getuigenis over hulpverlening in de gevangenis (Agnes Steenssens)
De lezingen worden online gehouden en kunnen eventueel ook achteraf (her)be-

luisterd worden.
Meer info en inschrijvingen: https://tinyurl.com/dehopendemens
-----------------------------------------------------De deelnameprijs is 15 euro voor één webinar en 45 euro voor de volledige
reeks. Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133
2955 met vermelding van de gestructureerde mededeling '400/0020/00764 +
naam deelnemer(s)'. Indien u een factuur wenst, betaalt u na ontvangst van
de factuur.
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Vooruitblik
Ook in februari gaat de Bijbelstudie digitaal door. In november 2020 en januari
2021 hebben we het boek van Daniël onder de loep genomen. In februari hopen
we de Bijbel bij het Nieuwe Testament te openen. De brief van Paulus aan de Romeinen is geen gemakkelijke lectuur, maar toch hoop ik dat we na twee sessies te
weten komen hoe de verhouding tussen jodendom en het geloof in Jezus Christus
in Rome was, in de tijd van Paulus.

Zoom-Bijbelstudie
18 februari om 19:30

Op donderdag 18 februari om 19:30 hoop ik tijdens de Zoom-Bijbelstudie de eerste drie hoofdstukken van de al genoemde brief met jullie te kunnen bespreken.
Ook deze keer zal ik ervan uitgaan dat deelnemers de betreffende hoofdstukken
van de Romeinenbrief hebben gelezen.
Vanaf 19:20 zal de Zoom-kamer open zijn, we beginnen stipt om 19:30 en ronden
uiterlijk om 21:00 af. De link naar deze Zoom-sessie 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 wij snel fysieke
Bijbelstudies mogen organiseren.
Ds. Tihamér Buzogány

Paul Van den Bremt
Op zoek naar het paradijs: de flora op het Lam Gods

Avondcontact

De gebroeders Van Eyck schilderden op het Lam Gods een paradijselijk landschap.
Het omvat een wonderbaarlijke tuin met tal van botanische bijzonderheden.
Nochtans was er in hun tijd nog geen sprake van enige wetenschappelijke plantenkennis. Planten schilderen naar de natuur was bovendien niet evident. En toch
zijn heel wat planten en bloemen op het Lam Gods verrassend opvallend secuur
weergegeven. Waar haalden de gebroeders Van Eyck hun botanische kennis en
waarom beeldden ze bepaalde planten af? Hadden die planten in de Late Middeleeuwen misschien een specifieke betekenis? Op al deze vragen wordt in deze
lezing uitvoerig ingegaan en mystiek is op het Lam Gods nooit ver weg!

24 februari 2021

Paul Van den Bremt studeerde biologie aan de KULeuven en werkte tussen 1975
en 2017, eerst als landschapsconsulent, later als landschapsonderzoeker (historisch ecoloog) bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Hij doceert over landschappen aan de Universiteit Antwerpen (Erfgoedstudies).

Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Vrijdagavond 26.02.2021 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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Vooruitblik
Wereldgebedsdag
5 maart 2021

Waarop bouwen wij? Een viering uit Vanuatu
Het land, de aarde, waarop we ons vestigen is voor het eilandvolk van Vanuatu van levensbelang. Als onderwerp voor de Wereldgebedsdag viering
van 2021 werd dan ook gekozen voor een tekst uit het Bijbelboek Mattheüs waarin Jezus vertelt over het Koninkrijk van God met een beeld van
een huis en het land waarop dat huis gebouwd wordt (Mattheüs 7: 24-27).
Dit leidt tot de vraag waarop bouwen wij? Wij bouwen allemaal regelmatig op zand en daarom willen wij samen bidden herstel ons, zodat wij doen
wat goed is en rechtvaardig.
Zoals u wellicht weet is de Wereldgebedsdag viering in Gent een jaarlijks
terugkerend fenomeen waarbij de samenwerkende kerken, telkens in een
andere kerk te gast zijn. Dit jaar zal het (zoals met zoveel dingen) anders
zijn dan we gewend waren, maar we zijn blij dat de Brabantdamkerk volmondig ja kon zeggen op de vraag voor medewerking. Zo zal de viering op
vrijdag 5 maart via YouTube te volgen zijn en zullen we ook (na inschrijving) met een aantal kunnen samenkomen in de Brabantdamkerk om ons
wereldwijd in gebed te verenigen. U bent welkom!
Het geld van de collecte van de Wereldgebedsdagvieringen in België gaat
naar Operation Education Vanatu (OEV). Deze organisatie is in Vanuatu
betrokken bij het bouwen van klaslokalen en medische centra.
Giften worden geinvesteerd in bouwmaterialen, het eigenlijke bouwen
wordt gedaan door vrijwilligers. Iedere bijdrage is ook welkom!
Je kan storten op ons rekeningnummer en penningmeester Anton Renting
stuurt het dan verder door: BE12 0000 3264 0092
Voor vragen kunt u contact leggen met
Rita Martens (rita.martens@telenet.be) of
Pleuntje Jellema-Murray (pleuntje.jellema@gmail.com) of
Elvira Six-Tausen (elvira_tausen@hotmail.com)

Hartelijk gefeliciteerd!
02/2: Bea Baetens
02/2: An Dzjudzman
04/2: Josine Nathon
07/2: Otto Blommaert
10/2: Anton Renting
12/2: Tamàs Buzogàny
12/2: Benjàmin Buzogàny
13/2: Karel Piesen
17/2: Francis Van De Walle
22/2: Alexia Voorham
26/2: Micheline Morel
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Met een boekje in een hoekje
Boekbespreking

Heino Falcke: Licht in de duisternis
© 2020 - Prometheus Amsterdam
Op 10 april 2019 presenteerde
de Duitse astrofysicus prof. Heino
Falcke in de grote perszaal van de
Europese Commissie te Brussel
de allereerste foto ooit gemaakt
van een zwart gat.
Dit was zonder meer wereldnieuws. En vorig jaar (juli 2020)
kwam er een boek van hem uit
dat hij schreef met de hulp van
Jörg Römer, een wetenschapsjournalist bij het bekende Duitse weekblad Der
Spiegel, een boek over zijn ontdekkingsreis die uiteindelijk leidde tot deze allereerste foto van een
zwart gat. Roland Fagel vertaalde dit boek uitstekend in het Nederlands.
De titel van zijn boek (Licht im Dunkeln) is geïnspireerd op het begin van het evangelie volgens Johannes: Joh. 1: 5 : ‘Het licht schijnt in de duisternis’.
Heino Falcke zou de gastspreker worden op de
plechtige opening van het academisch jaar 20202021 van de Faculteit voor Protestantse Theologie
en Religiewetenschappen te Brussel. Maar helaas,
het mocht niet zijn: COVID-19 gooide roet in het
eten.
Waarom werd precies deze Heino Falcke uitgenodigd als gastspreker? Misschien wel omdat hij behalve een topastrofysicus een diepgelovige man
is. Ja, hij is zelfs lekenpredikant in de protestantse
kerk in Frechen, een randgemeente ten westen van
Keulen.
Waar gaat dit boek precies over ?
Wel, het overgrote deel van dit boek gaat over de
vele onbeantwoorde existentiële vragen die Heino
Falcke zich al van kindsbeen stelde over de wereld
waarin wij allemaal leven. Hij herinnert zich dat
toen hij net nog geen vijf was, gefascineerd aan
de zwart-wit-televisie gekluisterd de maanlanding
van de Falcon, het landingstoestel van Apollo 15
aanschouwde. En dat riep heel veel vragen bij hem
op, vragen die zijn verdere levensloop mee zouden
bepalen. En in die zoektocht - hij noemt het een
pelgrimstocht - zou hij zich vooral laten leiden door
twee inspiratiebronnen: wetenschap en geloof, astrofysica en de Bijbel.

Ik citeer even: Het eerste wat in het Bijbelse scheppingsverhaal ontstond was het licht. Dat verbindt
hij meteen moeiteloos met de overbekende formule van de relativiteitstheorie van Albert Einstein: E
= m.c² . Energie is gelijk aan massa (m) maal het
kwadraat van de lichtsnelheid (c).
En hij verbindt deze lichtvergelijking meteen met
een variant, de lichtvergelijking van Max Planck:
E = h . ν , waarbij de Griekse letter ν (nu) het symbool voor de lichtfrequentie is, en (h) de constante
van Planck, de constante die licht omzet in energie.
En dan wordt het wat ingewikkeld, hoewel Heino
Falcke met de hulp van Jörg Römer zijn uiterste best
doet om het zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen.
Hij begint bij de theorie van de oerknal. Hij legt
haarfijn uit dat niet Hubble, maar de bescheiden
Belgische priester-wetenschapper Georges Lemaitre de hypothese van een oerknal en uitdijend heelal voor het eerst formuleerde.
Stapsgewijs legt hij de oorsprong, bestaansreden
en ontdekking van zwarte gaten uit. Kortom, een
beknopte en gepopulariseerde cursus astrofysica.
Zo lanceerde de journaliste Ann Ewing in 1964 de
populaire term zwart gat voor het begrip zwaartekrachtmatig volledig geïmplodeerd object.
En dan, helemaal op het einde van het boek gaat
het opnieuw over datgene waarmee hij zijn boek
begon: geloof en wetenschap. Ik citeer weer even :
In den beginne – en daarna
Als kind lag ik ‘s nachts vaak lang wakker en dan
bleef ik eindeloos piekeren. ‘Wat ligt er eigenlijk
achter de hemel ?’ vroeg ik mij dan af. ‘En wanneer
er iets achter de hemel ligt, wat ligt daar dan weer
achter ? … Is God daar of lege oneindigheid ?
Heino Falcke eindigt zijn boek als volgt: ‘ons geloof,
onze hoop en onze liefde - en onze vragen, waarmee
we telkens opnieuw licht in de duisternis scheppen.’

Kortom, een bijzonder boeiend en verhelderend
boek waarin de auteur - althans naar mijn inzicht
- een prachtige synthese maakt van geloof en
wetenschap.
Francis Van De Walle
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel

De weg,
je moet hem volgen.
Dag Hammarskjöld (3-12-1960)

In de eerste verzen van zijn evangelie citeert Marcus Jesaja (40:3). Iemand roept in de woestijn. Iemand
zal een weg banen voor de Heer, een recht pad doorheen de woestijn. Die iemand is Johannes de Doper.
Later zal Jezus over hem zeggen dat niemand groter is dan Johannes, maar dat in het koninkrijk van God
de kleinste nog groter is dan hij (Lc 7:28). En wanneer ik aan die uitspraak denk - en aan een woestijn, aan
iemand die zich een weg baant, aan de stem van een roepende - dan duikt in mijn hoofd telkens weer die
éne naam op, die van Dag Hammarskjöld (1905-1961). Als secretaris-generaal van de Verenigde Naties
was hij één van de groten van deze aarde. Maar uit zijn dagboeknotities vernemen we hoe klein hij zich
voelde, hoe moeizaam hij soms voortstrompelde over de weg die nochtans zíjn weg was. We lezen over
zijn eenzaamheid, het gevoel dat hij in de duisternis ronddwaalde. En dan herinnerde hij zich Johannes
van het Kruis en diens nocha oscura - een donkere nacht waarin, ondanks alles, een stralend licht schijnt.
En dan besefte hij: ik moet verder gaan, want de weg heeft mij gekozen - om te doen wat moet gedaan
worden. Tot zijn plicht, zijn grandeur en zijn dienstbaarheid hem daarheen riepen vanwaar geen weg terug
was, op die noodlottige dag in september 1961. Dit zijn twee van zijn laatste gedichten.

Entréme donde no supe,
y quedeme no sabiendo,
toda sciencia transcendiendo.
Juan de la Cruz (1542-1591)
Ik waagde mij waar ik niet wist,
in onwetendheid verwijlend,
alle weten overschrijdend.
Johannes van het Kruis
(Vert. Dr. Th. G. Sinnige)

Skönhet. Godhet.
I undrets här och nu
blev det plotsligt
verklighet.
Dag Hammarskjöld

Schoonheid.
Goedheid.
In het wonder van het
hier en nu werd het
ineens werkelijkheid.

Geroepen,
om het te dragen,
afgezonderd
om het te beproeven,
uitverkoren
om het te ondergaan,
vrij
om het te weigeren,
zag ik,
een ogenblik,
het zeil
in storm en zon,
eenzaam
op de top van de golf,
ver,
weg van het land.
Zag ik,
een ogenblik –

Anderen vinden rustplaatsen
op hun weg, in de zon,
waar ze elkaar ontmoeten.
Maar dit is jouw weg,
en het is nu,
juist nu,
dat je niet mag falen.
Schrei, als je kunt,
schrei
maar klaag niet. De weg koos jou –
en je moet dankbaar zijn.
Dag Hammarskjöld
(6 juli 1961)

Dag Hammarskjöld
(11 juni 1961)

Opgedragen aan Huguette Spatz, de
enige onder ons die Hammarskjöld in
zijn eigen taal kan lezen.
Mieke Felix
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Voor de kids

De moeders die bij Jezus komen
hebben hun kinderen meegenomen.
Jezus’ vrienden vinden dat niet fijn.
Ze zeggen: “Zij zijn nog te klein.”
Maar Jezus zegt: “Kinderen, kom bij mij.
Jullie maken me juist blij!”
(R. Pipe, A. Wind)
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Pastoraat
Wel en wee in de
Brabantdamgemeente
De eerste maand van het nieuwe jaar startte
hoopvol, maar nu dienen we die toch wel wat
euforische verwachtingen een beetje bij te
stellen. De vaccinatie wordt bemoeilijkt door
onverwachte ontwikkelingen, het gemeen
beestje vertoont nieuwe onaangename kantjes en dat alles heeft een impact op ons allemaal van jong tot oud. En toch… mogen we
de hoop niet te laten zakken, alleen ons ongeduld zullen we moeten leren te controleren.
De zaken lopen nu eenmaal niet altijd zoals
we dromen, er zijn altijd struikelstenen op ons
pad en waakzaamheid blijft geboden.
Ondertussen zijn de meeste leden die in de
woonzorgcentra verblijven al gevaccineerd en
ook in de zorg kennen we al genoeg mensen die
geprikt zijn. De berichtgeving speelt ons parten,
waardoor er te weinig duidelijkheid is, maar dat
is geen reden om de moed te laten zakken.
Maar, naast deze wereldwijde ontwikkelingen is
het leven in al zijn facetten sinds het nieuwe jaar
gewoon verder gegaan en bracht zij leed maar
ook veel vreugde in onze grote Brabantdam bubbel.
We treuren mee met de
familie van Isabelle van
Belle-Leyman, die op 25
januari zachtjes is ingeslapen op de leeftijd van
88 jaar. Op vrijdag 29 januari leidde ds. Tihamér
Buzogàny de afscheidsplechtigheid in intieme
familiekring in het crematorium. Isabelle verbleef de laatste jaren
in het WZC Lemberge. Zij was graag onder de
mensen, had behoefte aan contact met vrienden van Rondom Sarah en de groep van het Seniorenkerstfeest, maar aan de andere kant was
zij zeer bezorgd voor haar zoon Daniël en zijn
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hulpbehoevendheid. Het verdriet om het verlies
van haar dochtertje, dat op zeer jonge leeftijd
is overleden, heeft haar getekend. Haar vrolijke
kant kwam de laatste tijd minder tot haar recht
nu zij zich door de omstandigheden steeds meer
verlaten voelde.
Wij bieden zonen Jan en Daniël onze innige deelneming aan en hopen dat de zekerheid dat zij nu
in vrede mag rusten bij haar Heer hen tot troost
mag zijn.
En zoals je wel vaker meemaakt, werd haar plaats
diezelfde dag nog ingenomen door een nieuwe
telg van de grote Van den
Hende-familie en mogen
we ons verheugen over
de komst van Henry, het
zoontje van Joris Van den
Hende en Anouk en alweer
het elfde kleinkind van Rita
Martens. Van harte proficiat aan de mama en papa
en de trotse oma en aan
die bonte bende die er een
neefje bij heeft en die wij nog bezig hebben gezien tijdens de kerstdienst.
Henry is niet de enige nieuw geborene waarover
we ons mogen verheugen, een tiental dagen eer-

Pastoraat
der werd Jacqueline Vanderhaegen opoe van
kleinzoon Sam, het kleine broertje van Pia.
Wij wensen alle goeds toe aan de borelingen,
ouders en grootouders, dat zij mogen opgroeien
omringd door hun liefdevolle zorgen.
Wij mogen toch dankbaar zijn, hier in België met
de goede medische zorgen die wij in en buiten
het ziekenhuis kunnen ontvangen.
Niemand gaat er graag naartoe, maar deze
maand was het toch dringend nodig voor Hans
Schaefer, die gelukkig na 10 dagen weer gezond
St. Lucas mocht verlaten en nu thuis weer helemaal op krachten komt.
Eerder was het ook voor Ko van Heest nodig
om in St. Lucas behandeld te worden. Inmiddels
mocht hij de kliniek verlaten en is hij overgebracht naar WZC de Zonnebloem in Zwijnaarde,
waar hij liefdevol verzorgd wordt, want hij blijft
nog heel zwak. Was het eerst voor zijn kinderen
Janneke en Jaap nog mogelijk om hem te bezoeken dan is dat nu tot half februari tot hun grote
verdriet niet meer mogelijk om besmettingen te
vermijden. Heel frustrerend voor al die mensen
die met deze noodzakelijke maatregelen te maken krijgen.
Huguette Spatz werd met een sleutelbeenbreuk
eveneens in St. Lucas opgenomen en ondertussen is zij al zover hersteld dat zij zich nu op de
afdeling revalidatie voorbereidt om zo zelfstandig mogelijk te worden om het ziekenhuis te
kunnen verlaten. Houd goede moed Huguette
en we danken haar vriendinnen die haar volgens
plan regelmatig bezoeken, want ook daar zijn er
restricties en kan er maar heel beperkt bezoek
toegelaten worden.
Etty Bruyneel-Deelstra heeft weer in alle spoed
een bezoek aan het UZ moeten brengen, waar
haar blindedarm kundig en met goed gevolg
werd verwijderd. Zij is alweer thuis en sterkt
weer aan, terwijl haar zwager Jan Bruyneel er
nog steeds opgenomen is. Veel sterkte voor hem
en Debby zijn vrouw.

Thea van Zuuren-Schaap heeft een interne verhuis achter de rug. Zij woont nog steeds in afdeling de Boterbloem in WZC de Vijvers, maar op
een andere afdeling haar telefoonnummer is
lichtjes gewijzigd: 09/2664098. Een telefoontje is
altijd heel welkom.
Nadat eind vorige maand Sara
De Jonge-Blommaert in de bloemetjes werd gezet kunnen wij
deze maand opnieuw iemand
van harte proficiat wensen met
een kroonjaar, want op 13 februari wordt Karel Piesen 90 jaar.
Karel woont nog zelfstandig en
samen met zijn zoon Wim bereddert hij nog het huishouden.
Wij wensen je toe dat je straks
als het er tijd voor is weer in je
moestuin te vinden zal zijn, waar
de hond je lekker in de weg zal
lopen.
De examenperiode voor de studenten zit er weer
op en na enkele dagen verlof zijn jullie alweer
vertrokken met de neus in de boeken en op het
scherm voor het volgend semester. Het is de
harde werkelijkheid dat je nu zo op jezelf bent
aangewezen en er weinig of geen mogelijkheden
zijn om je met vrienden en studiegenoten te ontspannen.
Dit is ook de verzuchting van vele scholieren in
het middelbaar, te weinig contact met leerkrachten en vrienden. De onlinelesssen vallen vaak
tegen en motiveren niet echt. Toch zullen jullie
erdoor moeten en heus het wordt beter, alleen
niet op afroep, maar als het tijd zal zijn.
Tot slot zou ik nog eens willen herhalen wat onze
predikant ons vorige maand ter bemoediging in
zijn meditatie heeft meegegeven: laten we samen op reis gaan, hoe lang deze tocht zal zijn,
weten we niet, maar we mogen erop vertrouwen
dat God zorgt.
Marijke Schaefer
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Ter overdenking
Wie vertrouw je?
(Jesaja 36-37 en 40)

Waarop berust toch dat vertrouwen van u? klinkt
de spottende vraag van de opperbevelhebber
van het Assyrische leger tijdens de aanval in 701
v. Chr. op de heilige stad.
Met intimidaties wilde hij de beschermers en leiders van Jeruzalem bang maken. Enigermate is
dat ook gelukt. Met gescheurde kleren gingen de
leiders naar hun koning Hizkia om hem de woorden van de bode over te brengen.
Toen koning Hizkia hoorde wat er gezegd was,
scheurde hij van verdriet zijn kleren. Hij trok
rouwkleren aan en ging naar de tempel van de
Heer. De koning is bang!
Het gevoel van de koning en zijn onderdanen is
voor ons ook bekend. De intimidatie is ook in
onze dagen een gebruikelijk middel om paniek
en angst onder mensen te zaaien.
Tegenwoordig wordt steeds vaker de vraag gesteld: wie vertrouw je? Kunnen we nog in onze
God geloven? Argumenten om ons vertrouwen
niet op Hem te vestigen, horen we niet alleen
van de opperbevelhebber van het Assyrische leger. Toch blijven we samen met het volk van Israël hopen dat Hij niet laat varen, de werken van
Zijn handen.
Er is geen hoop meer voor het volk van Israël,
dacht koning Hizkia misschien. Toch blijft Jesaja
uitzien naar God en weet hij dat Hij hem zal helpen. Dat mogen ook wij weten. Hoe donker het
ook rondom ons heen is, we mogen in deze dagen wanneer ons berichten over een derde Coronagolf bereiken toch horen: Troost, troost mijn
volk… Spreek Jeruzalem moed in. In de huidige
omstandigheden komen de woorden van de pro16 |

feet dichter bij onze harten als een aantal jaren
geleden, toen de betekenis van het woord lockdown onbekend was.
De eerste hoorders van deze troosttekst uit Jesaja 40 waren de ballingen van Babel die na 50 jaar
ballingschap de profeet mochten horen die hen
niet alleen troost beloofd heeft, maar ook dat ze
naar Jeruzalem zullen terugkeren. Toen en daar
leek een terugkeer onmogelijk, maar 20 jaar later
wordt het toch werkelijkheid.
We ontmoeten bij Jesaja 40 een God die een
nieuwe exodus, vanuit Babel naar het beloofde land belooft. Maar de profeet heeft zijn vragen bij deze goede boodschap want: wat zou ik
roepen? Hij is pessimistisch over het menselijk
geslacht: zullen zij de woorden van de Heer wel
aannemen? Ja, de profeet heeft zijn vragen en
toch blijft hij het woord verkondigen dat altijd
stand houdt. Ook koning Hizkia had zijn vragen
maar het antwoord van de Heer was hoopgevend: “Omwille van mijzelf en omwille van mijn
dienaar David zal ik deze stad beschermen en
haar bevrijden”. (Jes 37, 35)
De woorden van Jesaja zijn een duidelijke oproep
om niet bang te zijn, ook als de vijand sterk blijkt
te zijn en zich telkens in een andere vorm laat
zien. God, die nu en dan lijkt te zwijgen, heeft
ons niet vergeten, Hij zal de wereld en ook onze
stad beschermen en bevrijden.
ds. Tihamér Buzogány

Waar en wat in onze stad
Er wordt wel eens gezegd: als stenen konden spreken… Dat zal menig puzzelaar misschien wel gedacht
hebben bij het bekijken van de opdracht die Louise Hanappe-van ‘t Hooft ons vorige maand voorschotelde. Nu ik zelf mee mocht puzzelen, moet ik bekennen dat het me niet meeviel en ik het antwoord schuldig
moest blijven. Velen moesten dat waarschijnlijk met mij, toch zijn er 2 pientere puzzelaars die wel een
goed antwoord hebben ingeleverd. De eerste is een historica met goede kennis van de Gentse geschiedenis, Aletta Rambaut: inderdaad SP zijn de initialen van de Sint-Pietersabdij. Enkele dagen later scoorde
Jantina Thijn 10/10 met haar inzending, waarmee Louise beide dames van harte gelukwenst.
Maar wat is de juiste functie van deze stenen? Hierna vindt u de oplossing met uitleg van Louise:
De grensstenen…
Het was afgelopen maand geen weer om door de vele smalle straatjes van de kuip van Gent
te slenteren op zoek naar de twee afbeeldingen die in vorig nummer verschenen. U vindt deze
grensstenen in de Ketelvest: de ene in de gevel van het Sint-Barbaracollege, de andere in de gevel
er juist tegenover.
De Ketelvaart werd in de 11de eeuw (met houten spaden!) gegraven. Enerzijds verbond de Ketelvaart de Leie (ter hoogte van Ketelpoort aan de achterkant van het oude gerechtsgebouw)
met de Schelde (ter hoogte van de Walpoort) en vormde dus een belangrijke verbinding voor
de scheepvaart. Anderzijds begrensde de Ketelvaart de zich uitbreidende vroeg middeleeuwse
stad en werd zij deel van de latere stadsomwalling. De Huidevettershoek zelf behoorde tot Gent,
zodat de grens dwars over het Ketelpad lag (vergeten we daarbij niet dat, in die tijd, de Schelde
de grens vormde tussen het Franse Koninkrijk - waarbinnen het Graafschap Vlaanderen - en het
Heilige Roomse Rijk).
Met de uitgegraven aarde werd een wal aangelegd aan de kant van de huidige Ketelvest. Het
(jaag)pad dat zodoende ontstond vormde de grens tussen Gent en de Heerlijkheid van Sint-Pieters, het
grondgebied dat behoorde tot de verderop gelegen Sint-Pietersabdij. De abt had souvereiniteit over de
gebieden die tot de abdij behoorden en zodoende een eigen jurisdictie, die van die van Gent kon verschillen. Deze situatie duurde tot september 1796 toen een decreet van de Franse overheid (die toen over onze
contreien heerste) alle kloosterorden afschafte (en de monniken moesten vluchten.)
Nu het raadsel is opgelost, vraag ik me toch af hoeveel leerlingen en oud-leerlingen van het St. Barbaracollege achteloos langs deze grensstenen gelopen zijn zonder het te beseffen of hebben ze niet opgelet in
de geschiedenisles over de Middeleeuwen?
-----------------------------------------------------------------------Na de stille stenen komen we nu bij de opdracht van deze maand ingezonden door Jantine
Rambaut-Thijn. Iets helemaal anders: geen gebouw, standbeeld of gedenkplaat die we moeten zoeken, maar een historische figuur die zijn voetstappen in Gent heeft gezet en waar we
als Gentenaars trots op mogen zijn. Kunt u het raadsel oplossen? We zijn benieuwd.
Geboren in het Meetjesland in 1805 trok ik via Kaprijke en Zomergem naar de Holstraat in
Gent. Later naar de St-Anna-parochie.
Kerkgangers liepen na de preek naar het PCC voor koffie en een babbel en passeerden dan
mijn sterfhuis.
Mijn kleindochter was een bekende schilderes.
Ik lig begraven op het Campo Santo in St-Amandsberg.
Wie was ik ?
Weet u de oplossing, dan ontvangen wij die graag voor 25 februari, net als nieuwe opdrachten voor de
maand maart. Ik kijk er naar uit.

Marijke Schaefer
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Allerlei
Kerstgiften
De collectegelden naar aanleiding van de
Kerstbrief 2020 hebben 3.270 € opgebracht!
Hartelijk dank aan alle schenkers van de
Brabantdamkerk.

Activiteitenkalender
Woensdag
03 februari
19:30 Denkend geloven De veerkracht van de christelijke hoop
Woensdag
10 februari
19:30 Zoom-kerkenraadsvergadering
				19:30 Denkend geloven Ecologie en economie
Woensdag
17 februari
19:30 Bestuursvergadering vzw De Vlaamse Olijfberg
Donderdag
18 februari
19:30 Zoom-Bijbelstudie
Woensdag
24 februari
19:30 Avondcontact Op zoek naar het Paradijs, de flora op het
					Lam Gods
				19:30 Denkend geloven Hoop in de wereld van de zorg
Vrijdag		
05 maart		 Wereldgebedsdag
Woensdag
10 maart
19:30 Denkend geloven Hoop en Hopeloosheid
Donderdag
13 mei			
ProFest (Locatie: Namen)
Uitgesteld tot 2022			
Art of Faith Festival (Oude Abdij Drongen)
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Dienstenrooster

Zondag, 7 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)

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

Zondag, 14 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)

Ds. Tihamér Buzogány
Francis Van de Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie

Zondag, 21 februari
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst
Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes			Kerkenwerk
Organist(e)
Zondag, 28 februari
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)

ds. Kommer Groeneveld
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen

Zondag, 7 maart
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)

Ds. Tihamér Buzogány
Francis Van de Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Kerkbrief
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Bijbelleesrooster
Dit dagelijks leesrooster is afgeleid van het oecumenisch
leesrooster.
Het Bijbelleesrooster van het Nederlands en Vlaams
Bijbelgenootschap wordt jaarlijks samengesteld door
ds. Klaas Touwen, protestants predikant te Deil en Enspijk.
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Februari
maandag
01 februari
dinsdag		
02 februari
woensdag
03 februari
donderdag
04 februari
vrijdag		
05 februari
zaterdag
06 februari
zondag		
07 februari
maandag
08 februari
dinsdag		
09 februari
woensdag
10 februari
donderdag
11 februari
vrijdag		
12 februari
zaterdag
13 februari
zondag		
14 februari
maandag
15 februari
dinsdag		
16 februari
woensdag
17 februari
donderdag
18 februari
vrijdag		
19 februari
zaterdag
20 februari
zondag		
21 februari
maandag
22 februari
dinsdag		
23 februari
woensdag
24 februari
donderdag
25 februari
vrijdag		
26 februari
zaterdag
27 februari
zondag		
28 februari

Psalm 87		
Deut. 19:1-10		
Deut. 19:11-21		
Deut. 20:1-9		
Deut. 20:10-22		
Psalm 83		
Marcus 1:35-45		
Marcus 2:1-12		
Marcus 2:13-22		
Psalm 44		
Marcus 2:23–3:6		
Marcus 3:7-19		
Psalm 32		
Joël 1:1-14		
Joël 1:15-20		
Joël 2:1-11		
Joël 2:12-17		
1 Petrus 2:11-17		
1 Petrus 2:18-25		
1 Petrus 3:1-12		
1 Petrus 3:13-22		
1 Petrus 4:1-11		
1 Petrus 4:12-19		
1 Petrus 5:1-14		
Psalm 38		
2 Petrus 1:1-11		
2 Petrus 1:12-21		
Psalm 99		

Lang leve de vreemdelingen
Uitwijkmogelijkheid
Oog om oog, tand om tand
Strijdvaardig, niet strijdlustig
Om gruwelijkheden te voorkomen ...
Strijdlied
Beterschap!
Wie kan zonden vergeven?
Eetgewoonten
Wat merk je van Gods trouw?
Heer van de sabbat
Goed nieuws verspreiden
Biecht
Vertel het door
Verlangen naar de dag van de HEER?
Machtsvertoon
Iedereen moet meedoen
Vrijheid
Christelijke assertiviteit
Gelijkwaardig
Hoop doet leven
Anders zijn: gericht op anderen
Vuurproef
De Heer is je herder
Roep om hulp
Inspanningsverplichting
Blijf waakzaam
Koninklijke waardigheid

Maart
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		

2 Petrus 2:1-10a		
2 Petrus 2:10b-22
2 Petrus 3:1-9		
2 Petrus 3:10-18		
Psalm 19		
Jozua 1:1-9		
Jozua 1:10-18		

Zonde blijft niet onbestraft
Honden en varkens
Geen traagheid, maar geduld
Uitzien naar gerechtigheid
Natuur-wet
Opvolgen
Mobilisatietijd

01 maart
02 maart
03 maart
04 maart
05 maart
06 maart
07 maart

