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Kerkenraad

Inhoud

Tijdens onze laatste vergadering werden er een 
aantal activiteiten gepland of verder besproken 
zoals het Seniorenfeest, de receptie voor de Hel-
pende Hand, maar die moesten achteraf door de 
nieuwe Coronamaatregelen opnieuw afgevoerd 
worden. Wat wel blijft, zijn de data voor de eerst-
komende vier Avondmaalsvieringen. Verder wer-
den ook de kerkenraadsvergaderingen tot het 
einde van het jaar vastgesteld. Voor zover moge-
lijk zijn deze data terug te vinden in de activitei-
tenkalender. 

We hebben tevens een schema vastgesteld van 
aftredende en herkiesbare kerkenraadsleden 
met het oog op een gemeentevergadering in 
april. 

Vanuit de bestuursraad kregen wij een update 
over de besprekingen rond de renovatie van de 
toiletruimte op het gelijkvloers, de herstelling 
van de schuifdeur van de kerk en de vervanging 
van de houten wandpanelen in de kerk. 

Wat 2022 ons brengen zal, is ons een raadsel. 
Sommige gemeenteleden leven sedert einde 
vorig jaar in het ongewisse over heel concrete 
en ingrijpende veranderingen in 2022. Anderen 
hopen op een klein teken van stabilisering of 
verbetering van geliefden, die in het ziekenhuis 
verblijven. Zoals we hoorden in de preek met 
Kerst: God vindt welbehagen in mensen die Hem 
zoeken en die proberen tot Hem te naderen. Hoe 
de verschillende situaties ook uitdraaien, deze 
mensen mogen zich in deze moeilijke omstandig-
heden altijd gedragen weten door de Heer. Wij 
wensen u Gods zegen over 2022!
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Terugblik

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.

9 december|Overlijden
Wij melden u het droevige nieuws dat Marc Vandenbossche (60), echtgenoot van ds. 
Marie-Claire Vandooren (Wevelgem), plotseling is overleden aan een hartstilstand op 
9 december 2021. Zijn heengaan is zo onwezenlijk.
 
Marc was een zeer actieve en altruïstische man en heeft zeer veel voor de VPKB be-
tekend. Op nationaal vlak stond hij destijds aan de wieg van de eerste website van de 
VPKB en op plaatselijk vlak was hij in Wevelgem een spilfiguur naast zijn echtgenote.

We zullen hem missen en we bieden zijn echtgenote en familie onze christelijke deel-
neming aan.

Een stadspredikant voor Gent - stand van zaken

Vlak voor Kerst heeft de begeleidingscommissie met de twee kandidaten 
een gesprek kunnen voeren. Vanwege de coronamaatregelen was het span-
nend of dit kon doorgaan. Gelukkig was dit wel het geval en waren het goe-
de ontmoetingen. 

Het heeft in elk geval het verlangen verder aangewakkerd om vanuit de bei-
de Gentse VPKB-kerken een stadspredikant aan de slag te laten gaan. We 
hopen dat kort na Nieuwjaar duidelijk gaat worden welk vervolg de sollicita-
tieprocedure kan krijgen. 

Namens de begeleidingscommissie,
ds. Peter Smits

Dendermonde, 26/12/2021
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Terugblik
25 december|Kerstdienst
Voorbereidingen en dienst zelf
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Terugblik
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Terugblik

Onze vliegende fotograaf kon enkele vrolijke 
bezoekers spotten, die soms van verre naar 
de onze kerstgezinsdienst gekomen waren, 
heeft u hen ook gezien?
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Terugblik

Ik wens dat het je overkomt
Het kan gebeuren
dat je een engel
op je weg ontmoet,
onverwacht
en niet meteen herkenbaar.

Ik wens dat het je overkomt
in het stille verloop
van dagelijks dingen.

Ik wens dat hij
vrede in je huis vindt.

Ik wens dat zijn aanwezigheid
je hele wereld
met innigheid kan doordringen.

Ik wens dat zijn aanraking
je angst mag uitwissen.

Ik wens dat zijn woord
je wijst op het onzegbare.

Ik wens dat zijn schaduw
je aandachtig maakt
voor de toevallige voorbijganger.

Ik wens vooral dat hij voor jou
nooit ongewenst komt
en God weet,
zal op een dag
iemand in jou
een engel zien.

Het levende bewijs
van mensgeworden goedheid.

Kris Gelaude
(Voorgelezen door Rita Martens) Afbeelding van Momentmal via Pixabay
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Inschrijven: wilt u erbij zijn, meldt u dan aan bij de secretaris van de kerkenraad Bea Baetens  
  (bea.baetens@telenet.be)
Prijs:  deelnemen kost €10/persoon. Het bedrag kan overgeschreven worden op   
  rekeningnummer BE 1200 0032 6400 92 met vermelding van uw naam en   
  Bezoek Boekentoren of kan ter plaatse betaald worden.

Als u erbij wilt zijn, geef dan snel een seintje want de plaatsen zijn beperkt tot 18 personen.

Vooruitblik

22 januari om 10:00|Bezoek aan de Boekentoren

Wie kent de Boekentoren niet? De toren die in de jaren 
dertig van de vorige eeuw werd gebouwd en sindsdien een 
echte baken is in Gent. Duizenden boeken werden er sinds 
de bouw in opgeslagen. Toch kende de toren al snel gebre-
ken door het ontbreken van de nodige technische ervaring 
met het bouwen met gewapend beton. Hulp van befaam-
de ingenieurs van de Gentse universiteit kon niet beletten 
dat een aantal jaren geleden een noodzakelijke restauratie 
werd gepland met de nodige voorbereidingen. De hele to-
ren werd leeggehaald en de boeken werden verhuisd naar 
een speciaal gebouwd depot op hetzelfde terrein! Ja, u 
leest het goed, een hele operatie. 

Nu, na de restauratie, is de Boekentoren weer te bezoeken. We organiseren voor geïnteresseerden 
een geleid bezoek op zaterdagvoormiddag 22 januari. Naast de buurt van de Boekentoren ontdekken 
we de hele boekentoren van de ondergronds t.e.m. de belvedère, vanwaar we met helder weer een 
fantastisch zicht hebben over de hele stad en nog veel verder. De rondwandeling start om 10:00 op 
het Sint-Pietersplein, vóór de Sint-Pieterskerk en duurt een kleine twee uur. 
Onze gids is Mieke Thienpont, de lieve mevrouw die onze kerk de gehaakte figuurtjes van de kerststal 
schonk, en bovendien een zeer begenadigd spreekster is. 

Aletta Rambaut

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 23 januari 2022

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



11 | 

Vooruitblik

Bidweek van de Eenheid van christenen 2022
‘Want wij hebben zijn ster zien opkomen en we zijn geko-
men om Hem te huldigen’ (Mt 2,2). 
Dit is het motto van de Gebedsweek voor Eenheid 2022 . 

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 
2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster 
van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de 
weg wijst naar Jezus. Het thema van de gebedsweek is: 
Licht in het duister en het zijn de kerken uit het Midden- 
Oosten die voor dit toepasselijke onderwerp kozen. 

Het Interkerkelijk Beraad (IKB ) van Gent wil ook stil staan 
bij dit onderwerp en organiseert op zondag 23 januari 
2022 een oecumenische eredienst, dit keer zonder recep-
tie in Sint-Pieterskerk om 17:00 waar ook u van harte bent uitgenodigd.  

Naar aanleiding van de Gebedsweek voor eenheid onder de christenen zijn wij als protestanten uitge-
nodigd op zaterdag 22 januari van 15:00 tot 17:45 in de orthodoxe parochie (Sophie van Akenstraat 
56 in Gent). De namiddag bestaat uit een geleid bezoek aan de fresco’s door iconenschilder Joris Van 
Ael en een rondetafelgesprek over de betekenis van het doopsel. 
Aansluitend is er kans tot ontmoeting en het bidden van de vespers in de orthodoxe kerk. Voor deze 
namiddag is inschrijving vereist!!!! (zie flyer hiernaast) 

Art of Faith uitgesteld
Het Christelijk festival dat al werd aan-
gekondigd voor begin mei 2022 in de 
voormalige abdij van Bornem en waar 
we als Brabantdamkerk aan zouden par-
ticiperen, zal door de onzekere tijden 
worden verschoven. Er wordt gezocht 
naar een nieuwe datum in mei 2023.  

Aletta Rambaut
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Kinderkerk

Terugblik…
Wat een fijne kerstdienst hebben we gehad, met 
mooie muziek, een goede preek, veel volk in de kerk 
en de medewerking van velen…
Ik wil graag onze dominee bedanken voor zijn onge-
looflijke inzet bij de opname en de montage van het 
kerstfilmpje met en voor de kinderen. Het was een 
vrolijke middag. Ook dank aan de mama’s, oma’s en 
opa's voor het halen en brengen van de kinderen, de hulp bij het aankleden en het in het gareel hou-
den van het kuddeke   … 
   Martine De Jonge

Voorzichtige vooruitblik…
We kijken er naar uit om in het komende jaar een nieuwe start te maken met de kinderkerk… Er zijn 
nu weer heel wat kleutertjes die hopelijk weer af en toe op zondag meekomen. Voorlopig zullen wij 
het op één zondag per maand houden, af te spreken met de ouders wanneer dit het beste uitkomt. 
De eerste keer zou zijn op zondag 16 januari. 

Wilma en ikzelf zullen om de beurt zorgen voor de opvang, een bijbels verhaal en een leuke verwer-
king. Brengt u de kinderen mee??? Dat zou heel fijn zijn. Dank alvast! 

Wilma Meijerink Martine De Jonge
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mijnschool.be

Nieuws uit de Gaspard
Het is weer vakantietijd op school. Toch is de tijd van Kerst 
vieren met en door de kinderen helemaal anders verlopen. 
Er kon geen musical worden opgevoerd door de laatste-
jaars noch een kleuterkerstfeest en grootouderfeest ge-
organiseerd. Toch kon dankzij de creativiteit van de leer-
krachten een fijn Kerstmoment worden gerealiseerd. Alle 
klassen maakten kunstwerkjes die bij tal van huizen in de 
Rijsenbergstraat aan de ramen werden opgehangen zodat 
de voorbijganger toch iets van het aankomende Kerstfeest 
kon ontwaren. En op school werd net vòòr het begin van 
de kerstvakantie buiten nog een fijne samenkomst georga-
niseerd waar eenieder iets warms kon nuttigen en dat alles 
ten voordele van de school.

Als schoolbestuur zal 30 november 2021 in de annalen van 
de Gaspard de Colignyschool geboekstaafd worden als een 
memorabele datum. Toen kwamen we als schoolbestuur 
voltallig samen op school voor een dringende vergadering. Er kon immers een ingewikkelde knoop 
worden doorgehakt. Sinds meer dan een jaar zijn we immers verwikkeld in gerechtelijke procedures 
met de buur van het in 2013 aangekochte huis (Rijsenbergstraat 26) waarover u al verschillende ke-
ren kon lezen in eerdere kerkbrieven. 
In oktober 2020 werd de directeur benaderd door een andere buurman, (Rijsenbergstraat 42) aan 
de linkerzijde van de schoolpoort, met de mededeling dat hij zijn huis aan school te koop aanbood. 
Na een paar plaatselijke bezoeken (met twee personen) met verschillende experten en vertrouwens-
personen zijn we ondertussen bijna anderhalf jaar verder. Deze bezoeken hebben geleid tot een 
princiepsakkoord. 
Het voltallige schoolbestuur besliste unaniem om het huis aan te kopen. Het aanpalende nieuwe huis 
zal begin 2022 worden verworven terwijl we het andere probleemhuis in de nabije toekomst te koop 
zullen aanbieden. Een mooier verjaardagsgeschenk voor de school kunnen we ons niet voorstellen 
want de Vereniging ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs te Gent vzw wordt namelijk in 2022 
honderd jaar! Het is vervolgens de bedoeling om het huis in de school te integreren zodat we meer 
plaats hebben om het onderwijs beter te organiseren.

De fondsenwerving zal binnenkort terug worden opgenomen. Na de kerstdienst in onze kerk staken 
we de koppen al bij elkaar en kwamen er al initiatieven opborrelen. U hoort of leest daar beslist bin-
nenkort meer over. We hopen op een nieuw jaar vol vreugde en goede sfeer op de school en hopen 
u binnenkort weer op school te kunnen ontmoeten naar aanleiding van een activiteit.

Aletta Rambaut, 
voorzitter schoolbestuur.
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Allerlei

NBV21
De Bijbel komt binnen

Heeft u al kennis kunnen maken met de nieuwe Bijbelvertaling die sinds oktober het licht zag? Wij 
hadden het genoegen om inzage en uitleg te krijgen van het hoe en waarom van deze nieuwe vertaling 
aan de hand van het boekje met 21 verhalen. Vlaams vertegenwoordiger van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap Marian Knetemann gaf ons op enthousiaste wijze de nodige uitleg waaruit spon-
taan een open en waardevol gesprek onder de aanwezigen ontstond.

Want wat was de beweegreden om na het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 al in 
2016 te beginnen aan een verbeterde versie hiervan, die nu 5 jaar later het licht ziet als de NBV21? 
Na het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling werd aan de hand van duizenden reacties en we-
tenschappelijke inzichten gewerkt aan deze nieuwste editie. Zo is op verzoek van velen de eerbiedig-
heidshoofdletter weer teruggekeerd in de tekst en is getracht om met de tekst zo zuiver mogelijk bij 
de brontekst te blijven en de vertaalde tekst dus minder te kleuren of te interpreteren.

In het boekje De Bijbel komt binnen wordt aan de hand van 21 Bijbelse verhalen deze werkwijze 
aangetoond. Dit boekje is zeer geschikt als aanzet tot reflectie en gesprek over de relevantie van 
kracht van de Bijbel, niet alleen in de eigen kerkgemeente, maar ook in ruimer oecumenisch verband 
bijvoorbeeld. Een boekje om mee aan de slag te gaan als aanzet en inspiratiebron.

Marijke Schaefer
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Meditatie

In een overvolle kerk mochten we een aantal 
dagen geleden de hoopgevende kerstboodschap 
horen: Het licht overwint. 
Ondertussen zijn we in 2022 en aan de dageraad 
van het nieuwe jaar stellen we de vraag: wanneer 
breekt het licht door dat op aarde gekomen is? 

Menigeen krijgt het moeilijk door de korte dagen 
in deze tijd van het jaar en hoopt dat het licht 
niet te lang op zich zal laten wachten. Want licht 
brengt niet alleen de lach op ons gezicht, maar 
ook vrede in onze harten, de vrede waarover de 
engelen in Bethlehem zongen. 

De wereld waarin wij leven is onder een don-
kere wolk. Oorlogen woeden, mensen hebben 
honger, de natuur wordt vernield en bovendien 
zijn er nog de coronabeperkingen die onze dagen 
zuur maken. Wanneer breekt het licht door? 

Het nieuwe jaar is begonnen! Een nieuw jaar met 
nieuwe kansen en mogelijkheden, een nieuw 
jaar dat anders zal zijn dan het vorige was. In de 
eerste weken zullen de fitnesscentra bomvol zijn 
en in elk huishouden zal er iemand zijn die be-
paalde dingen zal beloven: niet meer roken, be-
wuster gaan eten of vanaf nu meer sporten. 

Goede voornemens noemen wij dat. Heeft u er 
ook een voor 2022? Dingen beloven, klinkt goed 
maar dan nog volhouden, lukt dat? Oude patro-
nen zijn niet zo eenvoudig te doorbreken en toch 
mogen we er in dit nieuwe jaar naar uitzien en 
hopen dat bepaalde dingen, die niet OK zijn in 
onze maatschappij, onze kerk, in onze families en 
in ons eigen leven, zullen veranderen, zodat wij 
in het licht dat met kerst gekomen is, ontdekken 
dat het ook anders kan. De verloren zoon mag 

weer naar huis, de terugweg is weer open, de 
Eeuwige wacht op ons ook in dit nieuwe jaar. 

Wat in 2021 was, is ons bekend, wat de komende 
maanden in hun petto hebben, is voorlopig nog 
een goed bewaard geheim. Zullen wij huilen of 
lachen, weet op dit moment niemand en dat is 
goed zo. Misschien moeten wij in 2022 ons meer 
op de dingen concentreren die er zijn en ons niet 
ergeren aan dingen die wij toch niet kunnen be-
reiken.  

De Bijbel, die wij hopelijk ook in 2022 openslaan, 
vertelt ons dat het menselijk leven een wedstrijd 
is en het de bedoeling is dat wij volhouden. Niet 
aan de kant gaan zitten, niet afhaken, maar vol-
houden als christen en als lid van een kerkge-
meenschap. Dat is wat ik hoop aan het begin van 
dit nieuwe jaar! Vastberaden de weg van Jezus 
volgen, samen met jullie leven zoals Hij voor-
deed, leven met Hem en voor Hem. Ik besef dat 
het niet makkelijk zal zijn, maar samen met jullie 
wil ik ook in 2022 vragen aan “de eigenaar van 
de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst 
binnen te halen”? (Luc 10, 2/b )

Goede voornemens, het gebeurt vaak dat er niet 
veel van terecht komt, maar toch hebben wij er 
elk jaar een paar en we blijven hopen en ons vast-
houden aan Zijn belofte die we ook in het nieu-
we jaar elke zondag zullen horen: “Onze hulp en 
onze verwachting is in den naam des HEEREN, die 
hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt 
tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken 
van Zijn handen” (Psalm 124, 8 ) 

Mede namens mijn echtgenote en onze vier zon-
nen wens ik jullie een gezegend 2022 toe!

Ds. Tihamér Buzogány
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Wel en wee in de Brabantdamgemeente

Pastoraat

Het hemelse Susa Nina klinkt nog na in mijn hoofd 
en ik krijg een gevoel van groot welbehagen over 
me als ik terug denk aan onze kerstgezinsdienst 
die wij met zovelen, jong en oud samen mochten 
vieren rond de kribbe. 

Ondertussen sla ik de kalender van 2022 open op 
de eerste maand van het nieuwe jaar. Wat is er 
in onze gemeente gebeurd de afgelopen tijd en 
waaraan kunnen wij ons verwachten? 

In de Adventstijd brachten wij weer een extra be-
zoekje aan onze senioren met de bekende kalen-
der, gelegenheid om elkaar te zien en te spreken, 
soms aan de deur, soms eventjes binnen, maar 
steeds met veel zorg voor elkaars welbevinden 
en gezondheid.

Over gezondheid gesproken...
Thea Schaap herstelt momenteel van een lichte 
hersenbloeding, maar kon gelukkig toch samen 
met één van haar dochters op 25 december naar 
de dienst komen. 
Simonne Vereecken revalideert van een knieope-
ratie aan het zeetje en wij hopen voor haar dat 
zij deze maand weer naar huis mag. Sterkte aan 
beide dappere dames.
Constant Dispa hoopt binnenkort toch op de juis-
te behandeling om zijn bloeddruk onder controle 
te krijgen, zodat hij minder duizelig zal zijn.
Dickje Parlevliet mocht de laatste weken in het 
home waar zij verblijft alleen bezoek van de fa-
milie ontvangen. We hopen toch gauw bij haar 
langs te komen want vergeten doen we haar niet.
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Pastoraat
Halve en hele kroonjaren...
van Erika Ehrhardt en Andrea Bruynooghe-Bral. 
Wij wensen u beiden van harte proficiat. Moge 
Gods Zegen en Liefde u alle dagen omringen.

Zomaar goed nieuws
Karel Piesen trekt samen met zoon Wim goed zijn 
plan. Contact met anderen proberen zij toch mi-
nimaal te houden, vooral Wim is beducht voor 
het beestje.
Micheline Morel had een heel fijne kennisma-
king met Agnes Lorein-Van Den Broeck die altijd 
veel te vertellen heeft en zij ging ook bij Liliane 
Blommaert langs met het kalendertje voor een 
gezellige babbel. Gemakkelijk is het niet altijd 
voor Liliane die al jaren geplaagd wordt door he-
vige zenuwpijnen.

De algemene tendens is dat het met iedereen zo 
goed als mogelijk gaat en dat vooral de ouderen 
zich schikken naar de telkens wijzigende regels. 
Het besef groeit steeds meer dat afspraken en 
samenkomsten nu in de voorwaardelijke wijze 
worden georganiseerd. Zo werd ons Senioren-
kerstfeest tot ons aller spijt afgelast, maar kon de 
nieuwjaarsreceptie in afgeslankte vorm dan wel 
weer doorgaan. De boosterprikcampagne ver-
loopt heel vlot nu, maar toch  blijven we voor-
zichtig en volgen de regels stipt op.

Goed nieuws
Goed nieuws dan weer voor Patrick Beuckels. Hij 
werd in december voor de eerste keer opa van 
een prachtige kleindochter. Wij wensen de klei-
ne Nora alle goeds toe in haar verdere leven en 
wij wensen voor Patrick dat hij er nog heel lang 
getuige van mag zijn.

Studenten
Terwijl gewone mensen genieten van de vrije da-
gen aan het eind van het jaar en gezelligheid bij 
de kerstboom, is het voor onze studenten juist 
een tijd van grote concentratie bij het blokken 
voor de examens die in januari volgen. Wij kun-
nen alleen maar duimen voor jullie. Succes!

Zo gaan we  op kousenvoeten het Nieuwe Jaar in, 
afwachtend hoe het lastige beestje ons dagelijks 
leven verder zal bepalen, maar toch ook hoop-
vol dat we uiteindelijk naar betere tijden mogen 
toeleven.

Marijke Schaefer

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
9 januari: Camille Van den Boer
18 januari: Marleen Vandevijvere
21 januari: Ina Pesch- Beije
25 januari: Sara Blommaert
25 januari: Henry Van den Hende
26 januari: Kees Van Leeuwen
30 januari: Quinten Furquim D’ Almeida

2 februari: An Djudzman
2 februari: Bea Baetens
4 februari: Josine Nathon
7 februari: Otto Blommaert
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Activiteitenkalender
 2022
Zondag 02 januari 11:30 Nieuwjaarsreceptie Brabantdamkerk
Woensdag 12 januari 19:00 Kerkenraadsvergadering
Zondag 16 januari  Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Zaterdag 22 januari 10:00 Bezoek Boekentoren
    15:00 Eén in de doop (locatie: Orthodoxe kerk)
Zondag 23 januari 17:00 Oecumenische kerkdienst (locatie: St. Pieterskerk)
Woensdag 09 februari 19:00 Kerkenraadsvergadering 
Woensdag 09 maart 19:00 Kerkenraadsvergadering
Zaterdag 19 maart  Buitengewone synodevergadering Klimaat
Zondag 20 maart  Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag 13 april  19:00 Kerkenraadsvergadering
Zondag 01 mei   Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Woensdag 11 mei  19:00 Kerkenraadsvergadering
  15-30 mei  Jubileum 100 jaar EPR-VPKB
Donderdag 26 mei   AKV/ProFest
Woensdag 08 juni  19:00 Kerkenraadsvergadering
Zondag 03 juli   Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Agenda

Zeg het met bloemen…
Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de 
kerk op de Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoon-
lijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden. De 
voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

05 december : Patrick Beuckels met felicitaties (1ste keer opa geworden)
12 december : Janny Geluk ter bemoediging
19 december : Renée Hugaerts o.a. voor haar grote inzet voor de Leprazending
25 december : Andrea Bruynooghe-Bral voor haar 95ste verjaardag
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Dienstenrooster

Zondag, 2 januari                                                                                                  Bescheiden receptie
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede
 
Zondag, 9 januari                                                                                                                                                    
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst    Fam. Smetryns
 
Zondag, 16 januari                                                                                                      Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Janny Geluk en Rita Martens
 
Zondag, 23 januari                                                                                                                                                         
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Bea Baetens / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Micheline Morel / Serge Engelbosch
 
Zondag, 30 januari                                                                                                                                                  
Voorganger   Ds. Kommer Groeneveld
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Rita Martens
Collectes   Wereldlepradag
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst   Fam. Dhont
 
Zondag, 6 februari                                                                                                                                                   
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / diaconie
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   spontane vrijwilligers
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Bijbelleesrooster

 Januari
zo 2 jan  Lucas 2:33-40  Profetes in actie
ma 3 jan Lucas 2:41-52  Thuis
di 4 jan  Jesaja 41:1-7  De eerste en de laatste
wo 5 jan Jesaja 41:8-13  Niet alleen
do 6 jan  Jesaja 41:14-20  Bij God is niets onmogelijk
vr 7 jan  Jesaja 41:21-29  Wind en leegte
za 8 jan  Jesaja 42:1-13  De uitverkoren dienaar
zo 9 jan  Johannes 1:19-28 Wie is Johannes?
ma 10 jan Johannes 1:29-42 Het gevolg van een getuigenis
di 11 jan Johannes 1:43-51 Uit Nazaret?
wo 12 jan Psalm 46  Als God voor je is ...
do 13 jan Lucas 3:1-9  Een roepende in de woestijn
vr 14 jan Lucas 3:10-22  Aankondiging van de vuurdoop
za 15 jan Lucas 3:23-38  De Zoon van God
zo 16 jan Johannes 2:1-12  Het eerste teken
ma 17 jan Johannes 2:13-25 Hartstocht 
di 18 jan Psalm 66  Getuigenislied
wo 19 jan Jesaja 42:14-25  Doof en blind
do 20 jan Jesaja 43:1-7  Het tij keert
vr 21 jan Jesaja 43:8-13  Hij alleen kent de toekomst
za 22 jan Jesaja 43:14-21  Kijk niet om, maar vooruit
zo 23 jan Jesaja 43:22-28  Genade 
ma 24 jan Jesaja 44:1-8  Wie is als Hij?
di 25 jan Jesaja 44:9-17  Menselijk ambacht
wo 26 jan Jesaja 44:18-23  Het werk van je handen
do 27 jan Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht
vr 28 jan Jesaja 45:8-13  Het werk van zijn handen
za 29 jan Lucas 4:1-13  Het Woord beschermt
zo 30 jan Lucas 4:14-30  Het Woord irriteert
ma 31 jan Lucas 4:31-44  Het Woord geneest
 
 Februari
di 1 feb  Psalm 9   God beschikt
wo 2 feb Jesaja 45:14-19  Israël als voorbeeld
do 3 feb  Jesaja 45:20-25  Alleen bij de HEER
vr 4 feb  Jesaja 46:1-13  god vs. God
za 5 feb  Psalm 48  Zo is God
zo 6 feb  Lucas 5:1-11  Goede vangst

Het Bijbelleesrooster 2022 houdt op zon- en feestdagen gelijke tred met de bijbelteksten die dan aan 
de orde zijn volgens het oecumenisch leesrooster. De teksten voor doordeweekse dagen sluiten hierop 
aan. Het oecumenisch leesrooster wordt door veel kerken gevolgd en behandelt in 2022 vooral het 
evangelie volgens Lucas. In de eerste maanden komt ook het Johannesevangelie aan de orde. 

Het NBG-bijbelleesrooster 2022 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, 
protestant predikant te Deil en Enspijk. De bijbelvertaling in het rooster is de NBV21, de opvolger van 
de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.


