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Uit de kerkenraad

Inhoud

Zoals eerder aangekondigd komt op 1 mei de ge-
meente Brugge op bezoek. Het programma, dat ook 
in de Kerkbrief van Brugge verschijnt, vindt u ver-
derop.

De kerkenraad besprak verder onder andere een 
grafiek van het gemiddeld aantal aanwezigen per 
jaar in de kerkdiensten gedurende het laatste de-
cennium (2011-2021). De talrijke begrafenisdien-
sten werden niet in aanmerking genomen omdat 
dit een verkeerd beeld zou scheppen.
Blijkt dat het aantal kerkgangers lichtjes fluctueert, 
maar dat de algemene tendens redelijk stabiel is. 
Uiteraard waren er in het Coronajaar 2020 nauwe-
lijks aanwezigen aangezien de kerkdiensten digitaal 
doorgingen, maar in 2021 was er opnieuw een ge-
voelige stijging. 
Nederlandse theologen voorspelden aan het begin 
van het Coronatijdperk dat het aantal kerkgangers 
met de helft zou afgekalfd zijn eens we deze nacht-
merrie achter ons zouden hebben, mede omdat ge-
woonte om naar de kerk te gaan, weggeëbd zou zijn, 
maar als kerkenraad hopen wij dat zij ongelijk zullen 
krijgen. 2022 ziet er qua aantallen alvast goed uit en 
met de versoepelingen van de coronamaatregelen 
midden maart in het vooruitzicht, menen we dat de 
situatie alleen nog maar zal verbeteren. 

Steeds van harte welkom.
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Vooruitblik

4-6 maart|Jongerenweekend St. Michielsbeweging
Hieronder vindt u meer informatie over het jongerenweekend dat de Sint-Michielsbeweging Gent 
binnenkort organiseert. Jasper Adams maakt deel uit van deze beweging. 

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.

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Zondagavond 27 maart 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

4 maart|Wereldgebedsdag
Dit jaar komen we voor voor de Wereldgebedsdag samen 
in de Anglicaanse kerk, St. Elisabethkerk, Begijnhofdries te 
Gent. 

Vanaf 20:00 bent u allen welkom voor een gezamenlijke vie-
ring met als thema Mijn plan met jullie staat vast.

11 maart|Kaas en wijn voor de Gaspard de Colignyschool 

De traditionele kaas- en wijnavond zal er ook 
dit jaar iets anders uitzien. In 2020 en 2021 
ging die niet door, maar nu krijgt u de mo-
gelijkheid om een lekkere kaas/vleesscho-
tel te bestellen. Die kunt u dan met familie/
vrienden/bekenden bij u thuis of ergens an-
ders nuttigen. Kwaliteit gaat voor alles en de 
kaas en het vlees komen dan ook van onze 
trouwe traiteur. Wil u graag een bijpassende 
wijn, dan kan u op de avond zelf een degus-
tatie meemaken om zo de voor u beste wijn 
te selecteren. Uw keuze kan u ter plaatse 
aankopen of wordt later op school geleverd. 
Bestellen kan op www.bar-gaspard.com
En u weet als geen ander dat we zo kunnen 
klinken op de jarige Vereniging ter bevorde-
ring van het Christelijk Onderwijs te Gent, 
een vzw die 100 jaar geleden boven de 
doopvont werd gehouden om in Gent, mede 
vanuit onze kerk, een School met de Bijbel 
op te richten.
Alles wat die avond wordt verkocht, is ten 
bate van onze Gaspard! Alvast eet smakelijk 
en een hartelijk dankuwel! 

Aletta Rambaut
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Vooruitblik

13 maart en 14 april|Rommelmarkt St. Antoniuskring

De Sint-Antoniuskring, waarin onze Daniël Van Steenkiste meer dan 14 jaar actief was, kan opnieuw rommel-markten organiseren. 
Zelfs met slecht weer kan je er naar-toe, want de rommelmarkt is over-dekt.
Een aanrader!

Locatie: Brandstraat 3 - 9000 Gent 

18 maart|Bijbelstudie
Zout

Op vrijdag 18 maart om 19:30 hopen wij u rondom de Bijbel te ont-
moeten in onze kerk. Het thema van deze Bijbelstudie is Zout.                                                                                                                                          
Het gaat over de NaCl die wij elke dag in onze keuken gebruiken. 

Wees welkom op die avond en geef smaak aan ons samenzijn.
Ondergetekende zal zorgen dat de hapjes die na de Bijbelstudie geserveerd worden niet te veel zout 
bevatten.  

Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik

19 maart|Synodevergadering

Misschien wordt de grote uitdaging wel om jezelf en je leven te beleven in diepe ver-
bondenheid met zowel mensen hier en overal als met de nog komende generaties. 
Daarbij hoort een ander economisch model, niet dat van de permanente groeikoorts, 
maar één die plaats biedt aan woorden als oprecht, gedurfd, rechtvaardiger, onder-
steunend en duurzaam.

Ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Weinig problemen komen in hun eentje.
Klimaatverandering is een groeiende oorzaak van onrechtvaar-
digheid in de wereld. Tijdens de 10de Assemblée van de Wereld-
raad van Kerken  (2013) in het Zuid-Koreaanse Busan maakte het 
debat over klimaatgerechtigheid veel indruk op mij. Vooral door-
dat eerlijk werd gezegd  dat het woord zelf al zo’n vijftien  jaar oud 
was, maar dat het elan van destijds grotendeels was verdwenen 
doordat iedereen zich intussen weer in beslag had laten nemen 
door z’n eigen besognes, het korte-termijn-denken.
Uiteraard weet ik niet waartoe onze voorjaarssynode zal leiden. 
Het is niet de bedoeling dat we allemaal klimaatexperts worden. 
Maar wat hebben we als Kérk te zeggen en te doen? Is het tijd om 
met andere ogen naar het Bijbelse begrip schepping te kijken? 
Wat betekent het om vandaag in het voetspoor van de Bijbelse 
profeten, gedragen door het geloof in de God van het leven, zon-
der aarzelen funeste mechanismen aan te klagen en op heilzame 
verandering aan te sturen, om te beginnen bij onszelf, maar ook 
door verder te gaan dan dat?
Moeten we publiekelijk stelling nemen?

De ecologische crisis
Op zondag 10 oktober 2021 stapte de VPKB mee op in de grote klimaatmars door Brussel.
Op zaterdag 19 maart 2022 komt de Synode van de VPKB in een buitengewone zitting bijeen over de 
klimaatverandering.
Ook in kerken wordt het velen steeds duidelijker dat om de ons geschonken aarde leefbaar te houden 
er een grondige verandering nodig is. Een paar aanpassingen in onze levensstijl zijn welkom, maar 
zullen niet volstaan.
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Vooruitblik

Hoe verrassend kan soms een wending in je leven zijn. 
Ik ben lid van de Waalse kerk in Middelburg, Zeeland.
Had ik ooit gedacht als voorganger te worden uitgenodigd in de Brabantdamkerk te Gent?  
Jaren geleden bezocht ik een aantal keren deze kerk. 
Dat ik van rol zou gaan wisselen van kerkganger naar voorganger was in die tijd nog niet bij mij op-
gekomen. 
Dat begon ik te ontdekken, toen ik door de predikant van de Brabantse Olijfberg in Antwerpen, re-
gelmatig werd gevraagd om de Bijbellezing te verzorgen. Het waren voor mij bijzondere ervaringen. 
Die bijzondere ontdekking wilde ik verder uitwerken. Zo kwam ik in contact met de opleiding tot le-
kenprediker. Daar ontmoette ik Francis Van De Walle. 
Na afloop van de cursus raakten we elkaar uit het oog, tot afgelopen zomer bij een dienst in de Ra-
botkerk. Toeval? ….
De overdenking op zondag 27 maart zal gaan over een bijbeltekst uit de brief van Jacobus. 
“wel luisteren naar Gods woord en dan is er koffie“….

Rina de Bruin 

27 maart|Even voorstellen: 
Rina de Bruin, gastvoorganger

1 april|ds. Marc Loos met pensioen

Ds. Marc Loos, predikant te Gent-Noord, gaat per 01 april met eme-
ritaat, na 32 jaar gediend te hebben binnen de VPKB en na vele ja-
ren te hebben lesgegeven.
De gemeente Gent-Brabantdam wenst ds. Loos een gezegende pen-
sioentijd in goede gezondheid toe.
De afscheidsdienst vindt plaats op zondag 3 april om 14:30.

Nieuwe  Gewestelijke  wetgeving en  erkenningsaanvragen
Zowel in het Vlaams Gewest (november 2021) als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (januari 
2022) is nieuwe wetgeving m.b.t. de erkende erediensten van kracht.
Verheugend is dat er eind vorig jaar van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering eindelijk 
gewestelijke erkenning kwam voor de aanvraag van het Leger des Heils om een bezoldigde predi-
kantsplaats. Het erkenningsdossier dateert van… 2004. Het wachten is nu enkel nog op de hand-
tekening van de Minister van Justitie.
De erkenning van de opgeheven kerkgemeente Geraardsbergen werd vorig jaar op basis van een 
sterk dossier met instemming van de Minister omgezet in een bijkomende predikantsplaats van 
de VPKB-gemeente Gent-Noord. 
Beroep doende op het voorziene budget van de opgeheven kerkgemeente Wevelgem wordt er 
op dit moment een beperkt aantal gemotiveerde dossiers ingediend om het erkenningsniveau 
van enkele erkende plaatsen te verhogen (omvorming van hulppredikantsplaats in predikants- 
plaats of van predikantsplaats in plaats van eerste predikant). Wordt vervolgd.
Bron: Synodaal Nieuws
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Vooruitblik

3 april|Gemeentevergadering met verkiezingen

Overeenkomstig art. 26 van ons gemeentereglement wordt op zon-
dag 3 april 2022 een gemeentevergadering gehouden met als enig 
agendapunt de verkiezing van leden voor de kerkenraad. De verkie-
zing vindt plaats aansluitend aan de kerkdienst, d.w.z. rond 11:00.

De samengeroepen gemeentevergadering neemt geldige besluiten 
met over alle punten die op de agenda vermeld staan wanneer ten-
minste 1/4 van de stemgerechtigde leden aanwezig of door volmacht 
vertegenwoordigd is.
Wanneer dit quorum niet bereikt is, zal binnen 10 dagen schriftelijk 
een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Deze vergadering 
vergt geen voorafgaande aankondiging en neemt geldige besluiten 
ongeacht het aantal aanwezigen of door volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Leden voor de kerkenraad worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Het aftreden geschiedt 
volgens toerbeurt om de twee jaar.

Op de dag van de verkiezing worden de stemmen uitgebracht door middel van stembriefjes waarop 
de namen van de kandidaten vermeld staan.
a) Een stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven om voor  
 hem te stemmen. 
b) Een stemgerechtigd lid mag niet meer dan twee volmachten aanvaarden. 
c) Volmachtsformulieren zullen samen met de uitnodiging voor de vergadering verstuurd 
 worden.

Kandidaten worden verkozen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen dat wil zeggen met in-
begrip van de blanco en ongeldige stemmen.

In 2022 zijn aftredend en herkiesbaar:
. Mevrouw Marijke Schaefer-Kruyne
. Mevrouw Micheline Morel
. Mevrouw Bea Smetryns-Baetens 

Wij hopen dat u op deze vergadering aanwezig kunt zijn of, indien niet mogelijk, een volmacht wilt 
geven, zodat het vereiste quorum bereikt wordt.

Bea Baetens
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Vooruitblik

1 mei|Welkom Brugge op 1 mei te Gent

Op zondag 1 mei vieren we samen met de gemeenteleden van Brugge Avondmaal tijdens de dienst  
in de Brabantdamkerk.

We zijn blij dat nu eindelijk de kans er is voor dit tegenbezoek, dat door Corona zo lang uitgesteld 
moest worden. We hebben aan ons bezoek in Brugge nog fijne herinneringen. Samen kerken en el-
kaar ontmoeten is zo’n fijn geschenk nu het weer kan.

Na het koffie-theemoment hebben we een lekkere broodmaaltijd in de kerk.
In de namiddag maken we verder kennis met elkaar en kiezen we voor een korte uitstap of een apart 
programma in de kerk.
Het ene groepje gaat dan naar het Belfort. Hopelijk hebben we goed weer want vanop de toren krij-
gen we dan een prachtig zicht op Gent. Er is een lift aanwezig.
Het Belfort van Gent is een 95-meter hoge toren in het centrum van Gent. Men begon er waarschijn-
lijk aan te bouwen in 1313. De draak op het Belfort is het waarmerk der Gentse stede en staat sym-
bool voor wijze waakzaamheid.
We eindigen de namiddag met een heerlijk dessertbuffet.

Wij, mensen van de Brabantdamkerk, kijken er naar uit om de gemeente Brugge te ontvangen.
Meer nieuws en inschrijvingen in de volgende Kerkbrief.

Rita Martens

26 mei|ProFest in Namen 
en de viering van 100 jaar partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk in 
Rwanda (EPR)

De VPKB bereidt zich voor op een dubbel feest in 2022: alle gemeenten zullen 
verzamelen om samen de tweejaarlijkse algemene Kerkvergadering te vieren en 
tegelijkertijd zullen we 100 jaar zendingspartnerschap met de EPR feestelijk her-
denken.

Dit evenement, voorbereid door het district Oost-Henegouwen - Namen-Luxem-
burg (OHNL) en de commissie Kerk en Wereld, zal plaatsvinden vanaf 10:00 in 
het Arsenaal van Namen. Een feestelijke dag in het teken van de zending, waarop 

kennis kan worden gemaakt met de concrete verwezenlijkingen van het partnerschap tussen de EPR 
en de VPKB, maar ook met Rwandese liederen en dansen. Er zullen ook stands zijn waarin de verschil-
lende diensten van de VPKB voorgesteld worden.

Het pastorale team van OHNL bereidt een tweetalige viering voor, opgeluisterd door een Rwandees 
koor. De preek zal worden gehouden door de voorzitter van de EPR.
U kunt uw eigen picknick meebrengen, maar er zullen ook foodtrucks en kleine eetgelegenheden zijn.
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Vooruitblik
Ter voorbereiding van Profest 2022 in Namen organiseert het distridt OHNL een verkoop om de finan-
ciering van de organisatie te ondersteunen. Daartoe biedt het u een keuze aan uit een assortiment 
worsten uit de Auvergne, pralines van Neuhaus of een artisanaal bereid bier voor het eeuwfeest met 
een Belgisch-Rwandese smaak voor een unieke ervaring onder vrienden of in familiekring.

Meer informatie
Brigitte Alessandroni-Fomine, penningmeester ProFest 2022
4/14 rue de la Science - 6000 Charleroi 
Tel. 071 52 91 03 - 0473 66 21 39 - brigittealess@epub.be
rekening van District HONL Profest 2022: BE 93126209927167

Sacrale Wervels
Johan Tahon stelt tentoon in onze kerk
Beeldhouwer Johan Tahon woont al jaren in de Vlaamse Ardennen en is 
al geruime tijd gefascineerd door de overlevingsdrang van het kleine kud-
deke in Korsele. Tijdens de zomer van 2021 ontmoette ik de kunstenaar 
in zijn atelier die is ondergebracht in de kerk van Rozebeke, een buurge-
meente van Horebeke. Tussen het historisch kerkinterieur en de vele beel-
den ontstond een boeiend gesprek met als gemeenschappelijk noemer 
een wederzijdse interesse in kunst & spiritualiteit. Al snel werd duidelijk 
sinds geruime tijd geboeid wordt door vele vormen van spiritualiteit en 
het protestantisme uit de omgeving. Een bezoek aan de Brabantdamkerk 
lag in het verschiet en kon enkele weken geleden worden georganiseerd. 
Van zodra Johan Tahon in onze kerk kwam, voelde hij zich thuis (zoals hij 
het zelf verwoordde). Voorzichtig werd gepraat over een mogelijke ten-
toonstelling. Al snel werd duidelijk dat de essentie van een eerder gehoor-
de preek van gastpredikant ds. Sinnaghel in Horebeke over Zout hem diep 
had getroffen en zou inspireren voor een tentoonstelling. Bovendien is 
zout ook in het thuisland van onze eigen predikant Buzogany veel aan-
wezig, evenals in het glazuur van de recentere keramische beelden van 
Tahon.

Mogelijk kent u beeldhouwer Tahon van de overzichtstentoonstelling Uni-
versus die hij had in het MOU (Museum Oudenaarde) in 2021 of van zijn 
bezoek aan paus Franciscus in het Vaticaan (2021). Voor de paus maakte 
hij de sculptuur Métanoia van de stichter van de jezuïeten, de orde waar-
toe de paus ook behoort. Over dit bezoek zult u hem zeker nog horen 
spreken, want de tocht te voet met het zware beeld doorheen de gangen 
van het Vaticaan en het gesprek met de paus maakten op hem een grote 
indruk.

De komende weken wordt gewerkt aan de tentoonstelling en de verschil-
lende activiteiten tijdens de Gentse Feestenweek. Ook een subsidiedos-
sier wordt in het vooruitzicht gesteld. We houden u alvast op de hoogte.

Aletta Rambaut 
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Vooruitblik

1 juli|ds. Peter Smits gaat naar Kortrijk

De VPKB-gemeente Kortrijk bracht een beroep uit op 
ds. Peter Smits. 
De predikant zal per 01 juli zijn huidige kerkgemeente 
Dendermonde verlaten en verhuizen naar Kortrijk.

24 tot 27 augustus|Belgisch-Duits Convent 2022

Wij waren zeer verheugd dat wij elkaar in 2021 
voor onze conferentie konden ontmoeten on-
danks de Coronapandemie. Wij hopen van har-
te dat dit ook dit jaar weer mogelijk zal zijn!

Wij zijn van plan om dit jaar bijeen te komen 
van 24 tot 27 augustus in het conferentie- en 
ontmoetingscentrum Zinzendorfhaus Neudie-
tendorf, bij Erfurt, Duitsland (Zinzendorfplatz 3, 

99192 Neudietendorf, https://zinzendorfhaus.de/).

Dit jaar zal het thema zijn: Welke kleur heeft jouw Jezus? - Kerk en racisme.

We hopen van harte dat deze conferentie u interesseert. We zouden het bijzonder op prijs stellen als 
u deze data vast wilt noteren. De uitnodiging met informatie over de kosten en een inschrijvingsfor-
mulier zullen u na Pasen worden toegestuurd.

Ik zie ernaar uit u op onze conferentie te ontmoeten en groet u zeer hartelijk uit naam van onze 
voorbereidingsgroep,

Ds. Jelle Brouwer 
Mechelsveldstraat 46
B - 2800 Mechelen
Tel. 015/20.51.54 - e-mail: jhbrouwer@protestant.com
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Voor de kids

Kleuterkerk Stories…
Vandaag, 20 februari, kwamen we al voor de derde keer samen dit jaar, met de jongsten van onze 
gemeente. Dat is erg leuk en bemoedigend, we hopen dat het groepje kinderen mag groeien en dat 
de kindjes echte vriendjes mogen worden.
Voor volgende maand kunnen we jammer genoeg nog niet de juiste datum(s) voor de kinderkerk 
opgeven, maar hou in elk geval  jullie mailbox in de gaten!
Na Adam en Eva in januari en de ark van Noach in februari, komt in maart 
Abraham aan de beurt 
Tot gauw!!

Wilma Meijerink en Martine De Jonge
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel Het was nu verschrikkelijk moeilijk lief te hebben 

en hij voelde
dat slechts Eén daartoe in staat was. Maar die 

wilde nog niet
Rainer Maria Rilke  (1910)

Lang geleden, toen ik nog op de middelbare school zat, stelde ik aan mijn  toenmalige lerares godsdienst 
een vraag die mij al een hele tijd bezighield. “Mevrouw, waarom denken wij altijd dat wij, katholieken, 
gelijk hebben – en de protestanten niet?” Ze keek mij van boven haar brillenglazen ernstig aan en zei be-
dachtzaam: “Mieke, ken je het verhaal van de verloren zoon?” “Ja, natuurlijk.” “En, wie heeft er gelijk, de 
vader of de zoon?” “De vader,” antwoordde ik verbluft – met het stellige besef dat er toch iets niet klopte. 
Niet enkel omwille van de van de pot gerukte vergelijking, er was nog iets anders, iets waar ik toen nog 
geen woorden voor had. Jaren later vertelde ik dit verhaal aan een jonge vrouw die opgegroeid was in een 
protestantse familie. Zij zette haar bril af, wreef even over de glazen en keek mij aan. “Weet je, Mieke,” zei 
ze, “ik ben zelf een verloren zoon – of dochter.” Ze vertelde mij hoe ze, zeer tegen de zin van haar moeder, 
thuis was weggegaan. Daarom. Omdat ze zich niet vrij voelde. Omdat ze haar jeugd niet kon beleven. Pas 
nadat ze haar eigen weg had gezocht, kon ze terugkeren. “Ik had dat nodig. Ik moest weg. Anders was ik 
mijzelf kwijt geraakt.” Nu begreep ik het. Elk personage in dit verhaal heeft zijn eigen redenen om te doen 
wat hij doet. De vader vergeet, in zijn verdriet, dat hij nog een zoon heeft die hem altijd is blijven steunen. 
De oudste zoon is diep gekwetst. Nooit heb je mij gezegd hoeveel je van mij hield, houdt hij zijn vader voor. 
En de jongste zoon? Wat blijft  er van zijn leven over, van zijn dromen, zijn jeugdige overmoed? 
Ik heb hier gekozen voor twee interpretaties van dit beroemde verhaal. Die van Rainer Maria Rilke (1875-
1926), die de jongste zoon ziet als iemand die niet geliefd wil worden. Hij vlucht weg van de verstikkende 
sfeer in het huis van zijn vader, om te ontdekken dat hij wél liefde zoekt. De Liefde van die Ander. Van God. 
De verrassendste interpretatie is die van Paul Claes (Leuven, 1943) in het boek waarin hij de 12 aposte-
len elk hun eigen verhaal laat vertellen: De Zoon van de Panter. Hij geeft ook de ‘broeder des Heren’ het 
woord, hier Thaddeus genoemd. Die heeft het verhaal herkend. De jongste zoon is volgens hem niemand 
anders dan zijn broer, Jezus zelf. 

Uit: ‘Het woord van Thaddeus’

Ik, de broer van de Heer, zei geen woord, 
omdat ik het verhaal had herkend. Ik was 
de oudste zoon die mijn vader altijd had ge-
hoorzaamd. Hij was de jongste zoon, die zich 
van ons had afgekeerd. Op een dag vroeg hij 
zijn deel van de erfenis en kreeg het. Daarop 
verliet hij het huis en de streek. Naderhand 
vernamen wij dat hij met vreemdelingen en 
vrouwen omging en alles wat hij had aan hen 
weggaf. Hij ver-onachtzaamde alle reinheids-
regels en riep iedereen op zijn geliefden te 
verlaten om met hem mee te gaan. Op een 
dag kwam hij terug en werd feestelijk ont-
haald. Toen ik hem bitter zijn lichtzinnigheid 
verweet, vertelde hij mij voor het eerst het 
verhaal van de vader en zijn twee zonen, 
maar ik begreep de gelijkenis niet.

Paul Claes, ‘De zoon van de panter’ (1996)

HET VERTREK VAN DE VERLOREN ZOON

En daarna weg te gaan toch, hand uit hand, 
Alsof men iets dat heelde weer liet bloeden,
En weg te gaan: waarheen? Naar ’t onvermoede, 
Een weg, naar een warm land, jou niet verwant,
Dat als coulissen, niet ter zake doende,
Achter elk handelen staan zal: tuin of wand,
En weg te gaan: waarom? Om aanleg, drang,
Om ongeduld, om een donker vermoeden,
Om onverstaanbaarheid en onverstand.

Rainer Maria Rilke, uit: Neue Gedichte I (1907)

De honden zijn oud geworden, maar zij leven nog. Er wordt 
gemeld dat er een begon te huilen. Al het dagelijkse werk 
wordt onderbroken. Gezichten verschijnen aan ramen (…). 
En in een heel oud gezicht  breekt plotseling bleek de her-
kenning door. Het herkennen? Werkelijk alleen het herken-
nen? – Het vergeven. Het vergeven van wat? 
De liefde. Mijn God: de liefde.
R.M. Rilke, uit ’Het dagboek van Malte Laurids Brigge’  (1910)

Mieke Felix
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Meditatie

Durf het vertrouwde los te laten 
(Lucas 5, 1 - 11)

Ds. Tihamér Buzogány                                                                  

Het is druk aan de oever van Genezareth. We zien 
honderden mensen die naar het strand van het 
meer gekomen zijn, niet alleen om van de zon te 
genieten, maar ook om naar Jezus te luisteren. 
Als Jezus zijn ogen over het strand laat gaan, ziet 
Hij niet alleen de menigte, maar in de verte ziet 
hij ook twee boten liggen van vissers die geen 
tijd hebben om naar de woorden van Hem te 
luisteren: zij moeten hun netten schoonmaken.
De nacht was een fiasco voor Simon en zijn ka-
meraden, de hele nacht hoopten ze om iets te 
vangen, maar de eerste stralen van de opkomen-
de zon confronteerde hen met het schrijnende 
resultaat. De netten zijn leeg! Een pijnlijk verhaal, 
je bent hard aan het werken en aan het eind van 
de rit sta je toch met lege handen. 
Jezus ziet de vissers bij hun lege boten, zijn aan-
dacht is niet alleen gericht op mensen die luis-
teren, maar de Meester ziet ook de mensen die 
verderop zitten, verdronken in hun gedachten en 
geen aandacht kunnen hebben. Jezus ziet niet al-
leen Petrus en de andere vissers, maar Hij gaat 
ook naar hen toe om te ontmoeten en met hen 
te praten.   

Als kerkgemeenschap op de Brabantdam hopen 
wij dit jaar allerlei activiteiten te kunnen organi-
seren om mensen naar ons toe te krijgen en het 
doet deugt om nu te lezen dat zoiets zinvol is. Het 
verhaal van Lucas gaat ook hierover! (Zie de me-
nigte die om Jezus vergaderd is aan de oever van 
Genezareth.) Maar - en dat mogen we ook niet 
vergeten - onze christelijke taak is dat we ook 
naar mensen toegaan, dat we in hun wereld  ko-
men en naar hun verhalen luisteren. Ik geef toe, 
de verhalen die wij dan horen, zijn niet altijd fan-
tastisch. Er is veel leed en verdriet maar dat zijn 
de verhalen van onze medemensen. Kerk zijn kan 
geen eenrichtingsverhaal zijn. Wanneer mijn ker-
kenraad en ik verwachten dat jullie naar de kerk 
komen, dan kunnen wij ook niet doen alsof onze 
neus bloedt en jullie nooit bezoeken of bellen. 

Wat wij in Lucas 5 lezen is merkwaardig. Om Pe-
trus klaar te stomen voor het evangelie roept 

Jezus niet 
zomaar wat 
over dat strand, maar treedt Hij in de wereld van 
Petrus of beter gezegd, stapt Hij in de boot van 
Petrus. In het bootje van een verdrietige man die 
de hele nacht op iets hoopte, maar het resultaat 
valt tegen. Maanden, jaren of misschien decen-
nia hoopten ook wij op iets. Dat onze kinderen 
zullen slagen, dat we als partners samen ouder 
worden, dat we onze kleinkinderen zullen zien, 
dat we nooit ziek worden, dat we altijd op elkaar 
mogen en kunnen rekenen... Spijtig genoeg sprak 
de realiteit ons soms tegen. 

Als Jezus uitgesproken is, vaart het bootje echter 
niet terug naar de kant. Jezus geeft eerst nog een 
opdracht aan Simon: “Vaar naar diep water en 
gooi jullie netten uit om vis te vangen.” Eigenlijk 
vindt Petrus het onzin. Iedere visser weet toch 
dat de vissen overdag veel dieper zwemmen dan 
’s nachts. Als er ’s nachts niets geweest is, zal het 
overdag al helemaal niet lukken, zeker niet in 
diep water.

Wij zijn bang van het onbekende en vinden het 
niet leuk als we in het diepe gegooid worden, 
toch lezen wij bij Lucas: "Wees niet bang, voor-
taan zul je mensen vangen." Mensen die nu nog 
misschien heel diep zitten en (nog) niet los kun-
nen komen van hun oude leven. 
Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om 
vis te vangen. Een oproep van Jezus aan de te-
leurgestelde vissers om iets te doen wat niet ge-
woonlijk is en tegen de visserslogica in gaat. De 
boodschap is: “Durf het vertrouwde los te laten 
en ga de wereld in. Zie de zaken eens van een an-
dere kant. Klamp je niet vast aan je eigen gelijk!" 
(ds. Dirk Van Wageningen) 

Als wij dat leren, kunnen we onze zegeningen 
tellen!
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Verdieping
Veertigdagentijd
2 maart tot 16 april

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijden-
stijd) is voor christenen een periode van vasten 
en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De vas-
tentijd begint op Aswoensdag en eindigt een 
aantal weken later op Stille Zaterdag. 

Veertigdagentijd 2022
De veertigdagentijd begint in 2022 op Aswoens-
dag 2 maart en duurt tot en met Stille Zaterdag 
16 april. Pasen valt in 2022 op zondag 17 en 
maandag 18 april.
De Veertigdagentijd zijn de veertig dagen voor 
Pasen. Veel christenen vasten in die periode op 
de een of andere wijze: ze minderen of stop-
pen zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals 
vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media.

Alle dingen nieuw
Alles komt goed. Je hoort het mensen weleens 
zeggen in films: It’s gonna be alright. Maar klopt 
dat wel? Vaak wordt het gezegd op een moment 
dat er chaos is uitgebroken en het nog maar de 
vraag is of het in orde komt. Voor veel mensen is 
dit moeilijk te geloven. Veel in dit leven is niet in 
orde en komt niet op orde. We kennen allemaal 
de voorbeelden wel. Tegelijk kunnen het ook 
woorden van hoop zijn. God belooft ons immers 
een nieuwe wereld zonder pijn of verdriet. Hij 
vraagt ons om daarvan nu al iets te laten zien: 
zieken verzorgen; armen te eten te geven; vluch-

telingen onderdak te geven. Door er voor elkaar 
te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het 
geloof dat uiteindelijk alles goed komt. 
God belooft: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ 
Daar lezen we over in Openbaring 21: 1-5.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 
voorbij, en de zee is er niet meer. 

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor 
haar man en hem opwacht. 

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uit-
riep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij 
zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en 
God zelf zal als hun God bij hen zijn. 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, 
geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ 
– Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier 
wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –

Gebed
God, wij danken U voor Uw belofte:
dat U onze tranen zult wissen en alles nieuw zult 
maken. 
We bidden voor mensen die nu te maken hebben 
met dood, rouw en pijn. 
We bidden om troost, om kracht, om Uw nabij-
heid. 
In stilte bidden we voor hen en voor onszelf.

(Bron: EO en PKN)
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Wist u...

Monumentale treurbeuk op protestantse kerkhof in 
Horebeke wordt geënt om zijn toekomst te verzekeren
Bomen met een bijzonder verhaal, zoals de treurbeuk in Horebeke, moeten beschermd worden, 
vindt de provincie Oost-Vlaanderen. Het bestuur is daarom al 2 jaar bezig met een project rond 
erfgoedbomen en heeft al 150 enten afgenomen van 35 bomen. Bomen kunnen zowel historisch als 
ecologisch van groot belang zijn. Maar bomen blijven helaas niet eeuwig bestaan. Ze kunnen wel 
eens ziek worden of er kan een blik-
sem inslaan.

Eén van deze bijzondere bomen 
staat op het protestants kerkhof 
van Korsele-Horebeke (het enige 
in Vlaanderen) dat in de 19e eeuw 
werd geschonken door koning Wil-
lem I van Nederland.
Het gaat om een treurbeuk met van-
daag een stamomtrek van 6 meter. 
En de takken van de boom zijn als 
het ware bomen op zich. De boom 
is vergroeid met een van de graf-
zerken. Het is een iconische en ge-
netisch waardevolle boom. Vandaar 
dat hij beschermd moet worden.

Als de boom ooit ziek wordt, kan hij 
dankzij de ent vervangen worden 
door een kleinere boom met een 
identiek biologisch karakter. Enten 
zijn kleine twijgjes of takken die 
men laat uitgroeien tot een boom. 
Zo kan men, mocht 
de oorspronkelijke 
boom ooit verdwij-
nen, een nakome-
ling planten op de-
zelfde plaats. 

De prachtige gro-
te treurbeuk werd 
geïmporteerd uit 
Engeland en werd 
naar schatting in 
1876 geplant op 
het kerkhof...
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Wel en wee in de Brabantdamgemeente

Pastoraat

Is het waar dat het in de lucht hangt? Staat de 
deur naar de vrijheid van het gewone leven op 
een kier, zoals één van u me hoopvol toever-
trouwde toen ik haar belde ?

Een vreemd begin misschien voor deze rubriek, 
die toch vooral bedoeld is om u op de hoogte te 
houden van alles wat er in onze gemeente ge-
beurt, zodat we kunnen meeleven met voor- en 
tegenspoed.
Zoals een aantal van u wel weten, ben ik terwijl ik 
dit schrijf ver van u allen verwijderd en zitten we 
zoals elk jaar hoog in de bergen met onze voeten 
in de sneeuw en de zon boven ons hoofd. Toch 
leven we mee en wat mij ter ore komt wil ik graag 
met u delen.

Oprechte christelijke deelneming bieden wij 
Jean-Marie en Janneke Bytebier en familie aan 
bij het heengaan van Lisette Bekaert, moeder 
van Jean-Marie, die zacht is ingeslapen als een 
kaarsvlammetje dat stilletjes dooft. Afscheid ne-
men van je moeder is altijd een ingrijpend mo-
ment in je leven, daar staat geen leeftijd op. Mo-
gen de mooie herinneringen aan haar jullie tot 
troost zijn.

Net nu ik aan deze rubriek begin krijg ik het droe-
ve nieuws door van het overlijden van een oud en 
geliefd gemeentelid van ons. De ouderen zullen 
haar nog herinneren met haar mooie geschoolde 
operastem, haar liefde voor haar medemensen 
en haar steeds positieve kijk op het leven. 
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Pastoraat
Fine de Beun-Kenswil is op 17 februari heen-
gegaan, omringd door haar vier kinderen, deze 
zomer zou zij de gezegende leeftijd van 89 jaar 
bereiken. Met haar man Henk en kinderen woon-
den zij vanaf ongeveer 1967 in het Gentse. Hoe 
vaak heeft zij solo of met Annelize Bier en Juf Bla-
ton onze kerkdiensten met haar zang begeleid. 
Begin jaren 80 verhuisde het gezin naar Waalre 
in Nederland omdat Henk een uitdagende job in 
Eindhoven aangeboden kreeg, maar zij bleven 
in contact met onze kerk en de Gaspard en onze 
kerkbrief werd tot op het laatst door haar van 
kaft tot kaft gelezen. Wij bieden haar kinderen en 
hun gezinnen onze innige deelneming aan bij het 
verlies van hun moeder, een markante vrouw, die 
liefdevolle herinneringen zal nalaten bij ieder die 
haar gekend heeft. Wij voelen ons met jullie ver-
bonden en wensen jullie sterkte toe in deze tijd 
van rouw en afscheid nemen.

Voor Evie Jacques zijn het spannende tijden nu 
de chemokuren werden afgesloten en de opera-
tie waar al die maanden naar uitgekeken werd 
ook kon worden uitgevoerd. De ingreep is goed 
gelukt en Evie is al weer thuis, wachtend op de 
definitieve uitslag en als u deze rubriek leest zal 
zij al weten welke therapie er nu zal volgen. Wij 
wensen je beterschap toe en bewonderen je 
voor je positivisme. Jij geeft de moed niet op en 
voelt je gedragen, veel sterkte en doorzetting.

Ook voor Agnes en Marcel Bundervoet was het 
spannend, maar gelukkig gaat het nu langzaam 
beter nu Marcel een pacemaker kreeg en al wat 
meer energie heeft, nu nog wachten tot hij weer 
mag autorijden en op het betere voorjaarsweer. 
Beterschap !

Voor Huguette Spatz is er minder goed nieuws 
te melden, zij testte onlangs positief, voelde zich 
heel erg moe en kan bezoek momenteel even 
niet meer aan. Kaartjes zijn wel heel welkom. 
Toch heeft ze goede momenten en geniet ze nog 
steeds van muziek en voelt zich vredig in haar 
home St. Coleta.

Ook Anna Van der Vennet kampt met vermoeid-
heid, maar is heel blij dat haar oorpijn verdwe-
nen is en dankbaar met de hulp van haar doch-

ters. Ze blijft heel voorzichtig en komt niet veel 
meer buiten, wie weet als de zachtere lenteda-
gen er aankomen.

Josine Nathon vierde haar 96ste verjaardag met 
een hart vol dankbaarheid voor het mooie leven 
en de fijne jaren als kleuterjuf op de Gaspard. Wij 
wensen u alle goeds toe net als voor Cees van 
Leeuwen, die ook een kroonjaar mocht vieren.  
Hij voelt zich nog lang niet zo oud en is dankbaar 
met al het jonge leven op de Buckwalhoeve, de 
lammetjes die weer geboren zijn, dit leven houdt 
hem en Marleen zijn vrouw jong.

Simonne Vereecken kijkt dan weer uit naar haar 
90ste verjaardag op 23 maart. Gelukkig is zij al-
weer een tijdje terug in Tempelhof na haar reva-
lidatie en met aangepaste kinetherapie gaat het 
steeds een stukje verder vooruit. Wij wensen u al 
het goede toe.

Na een moeilijke tijd gaat het nu weer beter met 
Serge Engelbosch, we zijn blij hem weer op zon-
dag in ons midden te zien. En bravo voor Con-
stant Dispa, die laatst zelfs op de fiets naar de 
dienst kwam.
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Pastoraat

Een hele grote proficiat voor Mieke Felix die in 
februari met grootste onderscheiding een twee-
de master mocht verdedigen over de Katharen, 
dit deed zij voor zowel de FPTR met als promotor 
Johan Temmerman, als voor de KU Leuven, naar 
mijn weten voor de eerste keer in de geschiede-
nis dat beide faculteiten op zo’n manier samen-
werkten.

Ondertussen hebben ook de andere studenten 
de resultaten van hun examens van het eerste 
semester ontvangen, soms viel het misschien te-
gen, soms mee, maar jullie zullen er allemaal wij-
zer van geworden zijn en weten hoe het tweede 
deel van dit studiejaar aan te vangen. Succes en 
niet te vlug opgeven, geloof in je mogelijkheden.

Voor anderen wenkt een nieuwe baan met nieu-
we uitdagingen, zoals voor An Van der Haeghen, 
één van de pleegdochters van Herwig en Bea 
Smetryns, die al eventjes aan de slag is in het AZ 
Ziekenhuis in Bonheiden. Veel succes met deze 
nieuwe job, een hele uitdaging. 

Ook Wilma Meijerink heeft een nieuwe baan 
en is al een tijdje werkzaam in een grote en zeer 
levendige tandartsenpraktijk met meerdere art-
sen en medewerkers en het is een stuk dichterbij 
huis en dat is ook altijd interessant.

In het Zwarte Woud start Matthias Hermann 
binnenkort zijn eigen restaurantje met lekkere 
streekgebonden gerechtjes, veel succes bij de 
start van je eigen zaak. Van Martine De Jonge 
vernam ik dat zij vlug bij Jasmien en jou langs 
komt om het allemaal van dichtbij te kunnen be-
kijken om nadien bij Arnold en Sarah verslag te 
kunnen doen en zoals we haar kennen bij jullie 
en passant een handje toe te steken.

Als het goed is, verhuist Janny Geluk begin van 
de maand naar haar nieuwe serviceflat in hartje 
Gent, niet omdat zij dit zo graag wil, maar omdat 
haar huurwoning een nieuwe eigenaar kreeg. 
Een moeilijke opdracht om te verhuizen op jouw 
leeftijd, we leven met je mee en wensen je nog 
mooie jaren toe in je nieuwe woning.

Dan nog een memorabele ontmoeting die het 
vermelden waard is in deze rubriek, want ge-
meenteleden gingen laatst een terrasje doen, 
nee niet in Gent, maar in Kaapstad waar Gwen-
da en Anton Renting op doorreis waren en waar 
Nina en Herman du Toit, die nu alweer een aan-
tal jaren in Stilbaai wonen na hun verblijf in Gent 
en in onze kerk, even op familiebezoek waren. 
Zo konden alle laatste nieuwtjes tussen Brabant-
dammers uitgewisseld worden en veel groeten 
wederzijds overgemaakt. Wat fijn toch dat on-
danks de afstand zulke hechte banden blijven 
bestaan.

Er is veel gebeurd de laatste weken, stormen 
raasden over ons land, klimaat- en andere zor-
gen verstikken ons soms, de toekomst wenkt niet 
zo vrolijk naar ons. Laten wij toch de moed niet 
verliezen en onze zorgen en ons vertrouwen bij 
onze Heer leggen, want Hij zal ons dragen en ons 
met zijn beschermende vleugels behoeden voor 
kwaad.

Marijke Schaefer
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Allerlei

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
3 maart: Odet Van den Hende
3 maart: Moris Van den Hende
6 maart: Mark Bettens
11 maart: Adriaan Van Bree
11 maart: Emilie Van den Boer
11 maart: Ingrid De Meyer
14 maart: Peter Van Damme
15 maart: Erica Görzel
19 maart: Maarten Jonckheere
20 maart: Anne-France Lutke Schipholt
23 maart: Simone Vereecken
24 maart: Huguette Spatz
27 maart: Zef Van de Walle
31 maart: David Van den Hende

1 april: Marleen Van Hoornyck
3 april: Dàvid Buzogàny
3 april: Tihamér Buzogàny

Boekbespreking – Dr. D. Wursten
Dr. Dick Wursten schreef een bespreking van het nieuwe boek 
van Daniël De Waele (docent Nieuwe testament aan het Hoger 
Instituut voor Protestants Godsdienstonderwijs) : 
Daniël De Waele, Ontluikend christendom. Cultuurgeschiedenis 
van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld, Utrecht: 
Kok-Boekencentrum, 2022. 480 blz.

De volledige recensie leest u op:
https://nl.protestant.link/ontluikend-christendom-cultuurge-
schiedenis-van-een-nieuwe-religie-in-de-grieks-romeinse-we-
reld/
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Activiteitenkalender
 2022
  04-06 maart  Jongerendweekend St. Michielsbeweging
Vrijdag  04 maart 20:00 Wereldgebedsdag (Locatie: Anglicaanse kerk)
Dinsdag 08 maart 19:30 Denkend geloven
Woensdag 09 maart 19:00 Kerkenraadsvergadering
Vrijdag  11 maart  Kaas- en wijnavond Gaspard
Zondag 13 maart  Rommelmarkt St. Antoniuskring
Vrijdag  18 maart 19:30 Bijbelstudie (Locatie: kerkgebouw)
Zaterdag 19 maart  Buitengewone synodevergadering Klimaat
Zondag 20 maart 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Dinsdag 22 maart  Denkend geloven
Zondag  03 april  11:30 Gemeentevergadering met verkiezingen
    14:30 Afscheidsdienst pensionering ds. Marc Loos
Zondag 10 april   Rommelmarkt St. Antoniuskring
Woensdag 13 april  19:00 Kerkenraadsvergadering

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 per-
soonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangebo-
den. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

30 januari: Cees van Leeuwen ter gelegenheid van zijn kroonjkaar
06 februari: Huguette Spatz ter bemoediging
13 februari: Evie Jacques ter bemoediging
20 februari:  Simonne Vereecken n.a.v. haar operatie en revalidatie
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Dienstenrooster

Zondag, 6 maart                                                                                                                                               
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle  / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   William en Julie Vanderbauwhede-Kazadi
 

Zondag, 13 maart                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Ingrid en Pascal Dhont-De Meyer

 
Zondag, 20 maart                                                                                                       Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens 
Collectes   Kerkenwerk / diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Jo en Mireille Cottenier-De Kuyper
 

Zondag, 27 maart                                                                                                    Aanvang zomertijd
Voorganger   Rina de Bruin
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Rita Martens en Micheline Morel
 

Zondag, 3 april                                                                             Gemeentevergadering met verkiezingen
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   KRAS vzw
Organist(e) 
Koffiedienst   Fam. Buzogány-Meijerink
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Bijbelleesrooster
Het Bijbelleesrooster 2022 houdt op zon- en feest-
dagen gelijke tred met de bijbelteksten die dan aan 
de orde zijn volgens het oecumenisch leesrooster. 
De teksten voor doordeweekse dagen sluiten hier-
op 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 voor-
gaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, 
protestant predikant te Deil en Enspijk. De bijbelver-
taling in het rooster is de NBV21, de opvolger van de 
Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

 Maart
zo 6 mrt  ohannes 12:1-11  Lazarus weer in gevaar
ma 7 mrt Psalm 91  Toevlucht 
di 8 mrt  Amos 5:10-20  Een kwade tijd
wo 9 mrt Amos 5:21-27  Liever recht dan offers
do 10 mrt Amos 6:1-7  Overmoedig 
vr 11 mrt Amos 6:8-14  Blijft er nog iemand over?
za 12 mrt Johannes 12:12-19 Hosanna
zo 13 mrt Johannes 12:20-36 Donderslag bij heldere hemel
ma 14 mrt Johannes 12:37-50 De dienaar van de HEER
di 15 mrt Johannes 13:1-15 Het voorbeeld van Jezus
wo 16 mrt Johannes 13:16-30 De afgezant van God
do 17 mrt Psalm 103  Prijs de HEER
vr 18 mrt 2  Korintiërs 1:1-11 Delen in lijden, én in troost
za 19 mrt 2  Korintiërs 1:12-22 Ja is ja
zo 20 mrt 2  Korintiërs 1:23-2:13 Bezoek brengt verdriet
ma 21 mrt 2  Korintiërs 2:14-3:6 Een brief in het hart
di 22 mrt Psalm 125  Vrede over Israël
wo 23 mrt 2  Korintiërs 3:7-18 Een blijvende glans
do 24 mrt 2  Korintiërs 4:1-12 Kwetsbare schatbewaarders
vr 25 mrt 2  Korintiërs 4:13-5:5 Het zichtbare is tijdelijk
za 26 mrt 2  Korintiërs 5:6-16 Een open boek
zo 27 mrt 2  Korintiërs 5:17-6:10 Het nieuwe is gekomen
ma 28 mrt 2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf
di 29 mrt 2 Korintiërs 7:5-16 Oprecht verdriet
wo 30 mrt Johannes 13:31-38 Heb elkaar lief
do 31 mrt Johannes 14:1-14 Vader en Zoon
 
 April
vr 1 apr  Johannes 14:15-31 ...en Geest
za 2 apr  Johannes 15:1-17 Blijvende vrucht
zo 3 apr  Johannes 15:18-27 De haat van de wereld


