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Kerst 2022 stelt ons de vraag: 
hebben wij Hem wel gevonden? 
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Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Contactpersoon ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71 
  Flamingostraat 23 – 9000 Gent  tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   0477/57.84.37   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  09/282.50.81  marijke.kruyne@gmail.com
  Dhr. Francis Van de Walle  09/281.05.18  fjvdwalle@gmail.com
  
Diakenen: Mevr. Rita Martens   0476/94.69.63  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
  Mevr. Bea Baetens  09/369.99.13 bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Mevr. Aletta Rambaut   09/233.67.16    aletta.rambaut@telenet.be
  b) Mevr. Arina Tsytlianok    arina_tsy@yahoo.com
  

Kerkadres :    Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten :    Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) :  Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

Redactieraad van de kerkbrief :  mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox:   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers:    Dhr. Arnold De Jonge

Website:    Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
    ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg   IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw 
    te Gent
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Uit de kerkenraad

Inhoud

Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met 
Lichtmis haar pannetje warm. 
Nee, niet 2 februari, maar op 4 december gaan 
we al pannenkoeken bakken onder het motto Een 
warm hart voor de Helpende Hand. U kent De Hel-
pende Hand ondertussen wel. Deze Welzijnsschakel 
is een werking van de gelijknamige vzw, een chris-
telijke vrijwilligersorganisatie van protestants/evan-
gelische kerken in Gent, die zich belangeloos inzet 
voor armoedebestrijding in Zwijnaarde. 
Na de dienst op 4 december maken we er een gezel-
lige middag van. U bent van harte uitgenodigd om 
à volonté pannenkoeken te eten tegen de prijs van 
8 euro en daarna spelen we gezelschapspelletjes. 
Kunt u geen pannenkoeken blijven eten, kunt u er 
gerust ook bestellen om naar huis nemen. 

Een moeilijk punt dat elke kerkenraadsvergadering 
terugkomt, is het project van de Stadspredikant in 
Gent. 
Op 15 november jl. had onze kerkenraad hierover 
nog een gesprek met een afvaardiging van het dis-
trict Oost- en West-Vlaanderen. Verderop leest u 
meer over dit punt. 
 
Dit jaar vieren we niet alleen een Seniorenkerst-
feest, maar voor het eerst ook een Kinderkerstfeest. 
Op 17 december om 15:45 zijn alle kinderen van 
harte welkom in de kerk. Kom je graag, laat het dan 
zeker weten aan onze predikant of aan Martine De 
Jonge.
Op 19 december vieren we dan het Seniorenkerst-
feest. De coördinatie van deze namiddag ligt bij Rita 
Martens en Micheline Morel. 

Daarna gaan we rechtstreeks op weg naar Kerst en 
het belooft opnieuw een afwisselende dienst met 
verschillende bijdragen voor groot en klein te wor-
den.

 Wees welkom, eedle gast, zo groot,
 Die arme zondaars niet verstoot,
 Gij zoekt mij op in donkre nacht.
 Hoe wordt U ooit mijn dank gebracht.
                       (Lied 133:8)
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Uit het bestuursorgaan

8 januari|Welkom op de nieuwjaarsreceptie

5 en 6 november|Synodevergaring

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de bestuursraad u, meteen na afloop van de ere-
dienst op 8 januari 2023 van harte uit op een nieuwjaarsreceptie, vooraan in het 
kerkgebouw en aangeboden door het bestuursorgaan. 

Na een (korte!) nieuwjaarstoespraak, hopen we samen het glas te heffen, hopend 
op een gezegend en voorspoedig nieuw jaar 2023. En dat doen we tegen beter 
weten in, in een onzekere en gebroken wereld die kreunt onder allerlei vormen van 
onrecht en individueel en collectief egoïsme. 

Vertrouwend op Gods bovenmenselijke genade en liefde stappen we met nieuwe 
hoop dit nieuwe jaar in.

Francis Van De Walle

Terugblik

Dit jaar was er weer een tweedaagse synodevergadering. Die ging door tij-
dens het weekend van 5-6 november in het Huis van Onze Lieve Vrouw Vogel-
zang in Sint-Pieters-Woluwe. 

Bezinning - pionieren
Het thema van deze synodevergadering was het-
zelfde als dat voor Profest in Namur in mei: Wie 
zal ik sturen, wie kan namens ons gaan? (Jesaja 
6: 8)
Dit visioen in Jesaja roept ons op om ons te be-
zinnen over de toekomst voor de VPKB. De VPKB 
is inderdaad - en jammer genoeg - op vele plaat-
sen een krimpende Kerk. Die krimp mag echter 
geen kramp worden.
Zo kwam er op twee plaatsen waar zo’n lokale 
VPKB-kerkgemeenschap nagenoeg uitdoofde, 5 
jaar geleden een nieuw initiatief met twee pio-
niersprojecten: in Aalst met pionier Tom Sche-
pers en in Oostende met pionier Andries Boek-
hout.

Op beide plaatsen kan gerust gesteld worden dat 
5 jaar pionieren hoopgevende vruchten heeft af-
geworpen en zelfs als rolmodel inspirerend kan 
werken voor andere lokale gemeenten, zodat die 
weer kunnen aanknopen met groei, in plaats van 
te krimpen of zelfs te verdwijnen.

Stemming van het nieuwe dubbelstatuut van 
VPKB-pionier
Ds. Jannica de Prenter bracht een opgemerkte 
toespraak om het voorstel van besluit vóór het 
stemmen over een nieuw statuut van VPKB pio-
nier in te leiden en te bepleiten. Er werd immers 
al een viertal jaar (!) aan de totstandkoming van 
dit nieuwe statuut gewerkt. Wenst u de tekst 
van haar toespraak, dan kan u die toegezonden 
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Terugblik
worden. U kunt haar toespraak ook vinden op 
de website van de VPKB: https://nl.protestant.
link/verkondig-het-evangelie-in-deze-gebro-
ken-wereld-over-pionieren-en-redynamise-
ring-als-twee-gelijkwaardige-sporen-in-on-
ze-kerk/ 
Ze vertrouwde mij toe dat de tekst van die toe-
spraak tot stand was gekomen in nauwe samen-
werking met de beide pioniers in het district 
Oost- en West-Vlaanderen.
Velen waren bijzonder opgelucht dat op deze 
synodevergadering eindelijk lukte wat vorig jaar 
maar niet was gelukt: daar waar het vorig jaar 
werd weggestemd, werd het (ongewijzigde) 
voorstel voor een VPKB-statuut voor pionier dit 
jaar met een ruime meerderheid van 80% goed-
gekeurd.
Het gaat om twee soorten pioniers:
•  gemeentepioniers: geordineerd diaken met
    een bijzondere opdracht op lokaal niveau 
    (cfr. Aalst en Oostende);
•  lekenpioniers: vrijwilliger of ambtsdrager met
    een bijzondere opdracht binnen de gemeente.

Ook  vandaag is de Protestantse Kerk geroepen 
om zich heruit te vinden of om zich tenminste 
aan te passen om de mensen in deze overwe-
gend seculiere wereld toch te blijven aanspreken 
en raken.
Kortom, het is aan ons allen om open te staan 
voor nieuwe vormen van kerk-zijn: waarom niet 
ook goede voorbeelden die in ons omringende 
landen goed lijken aan te slaan, ook bij ons een 
kans te geven, zoals pionieren, stadspredikant-
schap, kortom het getuigen van ons christelijk ge-
loof op een tegelijk integere en niet opdringerige 
manier, b.v. traditioneel kerk-zijn gecombineerd 
met diaconale en sociaal-culturele activiteiten 
die mensen van diverse leeftijden aanspreken.
Een inspirerend voorbeeld daarbij kan b.v. de 
Londense kerk St-Martin-in-the-Fields zijn (htt-
ps://www.stmartin-in-the-fields.org/).
Deze bezinning klonk ook door in de eredienst 
met Heilig Avondmaal die op zondagmorgen 
werd gehouden. Via deze link kunt u de preek 
van de synodevoorzitter lezen:
https://nl.protestant.link/preek-van-de-voorzit-
ter-synodevergadering-5-6-november-2022/ 

Einde mandaat, ontslag van zittende en 
verkiezing van nieuwe kandidaten
Tijdens deze synodevergadering werd even stil-
gestaan bij enkele leden van de Synodale Raad 
(SR) die hetzij einde mandaat waren, hetzij ont-
slag namen uit de SR. Drie SR-leden komen eind 
dit jaar aan het einde van hun tweede mandaat: 
vicevoorzitter dr. Bernard Espion, nationaal pen-
ningmeester Ferdinand (Ferdi) Dehousse en het 
SR-lid van het district Oost- en West-Vlaanderen 
ds. Marc Loos. Vooral de nationale penningmees-
ter Ferdi Dehousse werd uitgebreid gelauwerd 
en geprezen voor zijn legendarische toewijding 
als nationaal penningmeester.
Nieuwe vicevoorzitter wordt de heer Jean-Lou-
is Stilmant. Nieuwe nationale penningmeester 
wordt de heer Koen Kinsbergen en nieuw SR-lid 
van het district Oost- en West-Vlaanderen wordt 
mevrouw Chris De Pauw. Daarnaast werd dr. 
Tilman Ruess verkozen als nieuw SR-lid van het 
district Luik, ter vervanging van ds. Léonard Rwa-
nyindo, die werd verkozen voor de Commissie 
Kerk en Wereld.

Nu ze op zondagnamiddag 30 oktober werd be-
vestigd als nieuwe gemeentepredikant voor onze 
Gentse zusterkerk Gent-Noord aan het Rabot, 
nam ds. Ebeltje (Eefje) van der Linden ontslag 
als Nederlandstalige VPKB-vormingsverantwoor-
delijke. Mevrouw Kelly Keasberry werd verkozen 
om die taak van vormingsverantwoordelijke van 
haar over te nemen.

Voorts werd het ontslag van ons gemeentelid mr. 
Anton Renting als voorzitter van de Nederlands-
talige Raad van Bezwaar meegedeeld. Jammer 
genoeg werd de reden voor zijn ontslag niet ver-
meld, hoewel hij daar in zijn ontslagbrief uitdruk-
kelijk om gevraagd had.

Ons gemeentelid dr. Rudy Liagre werd verkozen 
tot moderator voor de synodevergadering en ds. 
Laurence Flachon als vice-moderator.

Verder was er nog een tiental andere kandidaten 
voor diverse commissies en raden. Alle voorge-
stelde kandidaten werden met ruime meerder-
heid verkozen.
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Terugblik 
Tijdens de eerste dag van de 2-daagse synodever-
gadering was een opgemerkte buitenlandse gast 
ds. René de Reuver, scriba van de generale syno-
de van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Hij was uitgenodigd als waarnemer, schetste kort 
hoe het er bij de PKN aan toe gaat en sprak de 
vergadering enkele bemoedigende woorden toe.
Hij bracht een recente publicatie van de PKN 
mee: een boekje Van U is de toekomst, focus 
voor de PKN op weg naar 2025. U vindt er enkele 
exemplaren van op de leestafel bij de kerkinkom.

Tijdens deze 2-daagse synodevergadering werd 
een vijftiental voorstellen van besluit besproken.
Voor ieder voorstel van besluit waren er amen-
dementen en/of moties ingediend door één of 
meerdere districten. Die werden allemaal be-
sproken. Sommige daarvan werden aangeno-
men, andere weggestemd, nog andere werden 
omgeturnd tot een aanbeveling.
Naast de geslaagde stemming voor het statuut 
van pionier, vindt u hier tot slot een summiere 
selectie van een aantal voorstellen van besluit 
die bij stemming werden aangenomen. 
.  Plaatselijke kerkgemeenten voorzien voortaan
   in hun jaarverslag concrete parameters, zoals
   activiteiten, een financieel verslag, kerkbezoek,
   samenstelling kerkenraad en bestuursorgaan,
   en bezorgen dat jaarverslag aan hun districts-
   bestuur.
.  Klimaat en ecologie: binnen elk district wordt
   iemand aangeduid die regelmatig aandacht
   vraagt voor klimaatvraagstukken.
.  In mei 2023 wordt een extra-thematische
   2-daagse synodevergadering georganiseerd
   met als thema’s een gedetailleerd beleidsplan
   van de Synodale Raad, het verduidelijken en
   vastleggen van de arbeidsvoorwaarden en 
   rechten van predikanten (onder meer het 
   vastleggen en waar mogelijk harmoniseren 
   van vergoedingen), herziening van de 
   gemeentebijdragen vanaf 2024, rekening 
   houdend met de vaak afnemende financiële
   draagkracht van districten en kerkgemeenten
   (voor 2023 werd evenwel al beslist om die 
   gemeentebijdragen arbitrair met 3% te 
   verhogen ten opzichte van 2021 en 2022).
.  Omvorming van de ARPEE tot een vzw opdat

   dit orgaan rechtspersoonlijkheid zou 
   verwerven.
.  Per 1 juli 2023 worden alle administratieve
   overeenkomsten van de VPKB met 13 
   kerkgemeenten opgezegd. Elk van die 
   kerkgemeenten heeft dan keuze uit 5 opties: 
  (1) zich aansluiten bij een denominatie 
        van de Federale Synode; 
  (2) zich aansluiten bij een partnerkerk van 
        de VPKB; 
  (3) kiezen voor een affiliatie met de VPKB 
        (een district); 
  (4) volledig lidmaatschap bij de VPKB 
        aanvragen; 
   (5) uit de ARPEE stappen.
_____________________________

Afgevaardigde namens VPKB 
Gent-Centrum en verslaggever: 
Francis Van De Walle

Hoe somber ook de dagen

Hoe somber ook de dagen
en hoe krom
de wegen van de mensheid,
toch is er altijd hoop
die wil ontkiemen.
Als wij zelf
opmerkzaam blijven
voor het goede
dat waar dan ook verschijnt.
Als wij telkens deuren open houden
voor wie onverwacht voorbijkomt.
Als wij ons zonder zekerheden
durven toevertrouwen aan het leven.
Verwachting leert een mens
ruimte te scheppen
voor wat nog niet is.
En zelf moedergrond te worden
voor een nieuwe tijd.

(Kris Gelaude)
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Terugblik

22 november|Bijbelstudie Dromen

26 november|50 jaar Orthodoxe Parochie Heilige Apostel 
Andreas

De Bijbelstudie van november was een groot succes. Een elftal mensen heeft aan 
elkaar de vraag gesteld of dromen altijd bedrog zijn? Het antwoord van dr. David 
Schrans, die de Bijbelstudie leidde, is een overduidelijke NEE geweest. 

In het eerste deel van de samenkomst stonden wij stil bij de dromen van Jozef en 
probeerden antwoorden geven op een aantal vragen dat naar boven kwam. Heeft de droom altijd 
een betekenis? Moeten wij de dromen telkens serieus nemen? 

In de tijd van de Bijbel en zeker in het Oude Testament wisten de mensen niet anders dan dat God 
via de drom(en) aan het communiceren was. Hoe denkt de moderne mens hierover? Met een paar 
voorbeelden vanuit zijn praktijk legde David aan de aanwezigen uit hoe men heden met de dromen 
omgaat. 

Ik kijk terug op een goeie interactieve Bijbelstudie en ben David dankbaar dat hij al voor de tweede 
keer onze gastleraar wilde zijn. 

Ds. Tihamér Buzogány

Met vreugde hebben Micheline Morel en ondergetekende onze kerk-
gemeenschap vertegenwoordigd op zaterdag 26 november in de Or-
thodoxe Kerk van Sophie van Akenstraat ter gelegenheid van het 50ste 
Parochiefeest. 
De Goddelijke Liturgie waarin er ook een nieuwe ambtsdrager is be-
vestigd, werd door Metropoliet Athenagoras en een grote groep or-
thodoxe priesters voorgegaan. 

Het was een feestelijke dienst met alles wat erbij hoort en wat mijn 
hart harder liet kloppen, was de menigte die meer dan drie uur aan-
dachtig de liturgie bleef volgen. In zijn rede heeft Metropoliet Athe-
nagoras de 50 jaar Orthodoxe Parochie in Gent op kundige wijze sa-
mengevat. Hij dankte God dat in de voorbije 50 jaar een kleine kerk tot 
een bloeiende orthodoxe gemeente mocht uitgroeien dankzij onder 
andere het werk van vader Dominique Verbeke en zijn vrouw Martine. 
De feestelijke agapen met een gemeenschappelijke buffet dewelke de 
Goddelijke Liturgie volgde, prees de culinaire kundigheid van onze or-
thodoxe broeders en zusters. Als voorganger van de Protestantse ge-
meente Brabantdam, maar ook als voorzitter van het Interkerkelijke Beraad van Gent ben ik dankbaar 
dat ik dit belangrijke feest van onze orthodoxe vrienden bij mocht wonen.

Ds. Tihamér Buzogány
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Vooruitblik

11 december|Benefietconcert

4 december|Pannenkoekenslag t.v.v. De Helpende Hand

In plaats van een lunch na de kerkdienst op 4 december bakken we rond 
12:00 in de Pichal-zaal van het PCC verse pannenkoeken à volonté ten voor-
dele van De Helpende Hand.
Prijs: 8 euro.
Eet je dan niet met ons mee, dan kun je ook een pakje pannenkoeken be-
stellen om mee naar huis te nemen. Contacteer in dat geval één van de 
kerkenraadsleden. 
Na het eten van de pannenkoeken, maken we er nog een gezellige namid-
dag van met tombola en gezelschapsspelletjes. 
Iedereen welkom.

Bea Baetens

Beste sympathisant,

De ellende in Oekraïne duurt voort, uw 
hulp blijft nodig.

Daarom nodigt de St. Salvatorkerk te Gent 
u van harte uit voor een benefietconcert 
op 11 december. Op het programma 

staat barokmuziek van Bach, Corelli en Vivaldi, uitgevoerd door twaalf jonge virtuozen van het orkest 
Accademia della Speranza, onder de muzikale leiding van Piet Lamiroy. Het wordt ongetwijfeld een 
bijzondere belevenis, muzikaal en menselijk.

Kaarten in voorverkoop kosten 19 euro.
Graag bestellen via SalvatorConcert.Eventbrite.be
Mogen wij u vragen deze info te delen en indien mogelijk ook familieleden, vrienden en kennissen uit 
te nodigen voor dit evenement.

Dank voor uw steun aan Oekraïne!

Tijd: zondag 11 december om 17:00
Locatie: Sint-Salvatorkerk Heilig-Kerst Sleepstraat 216 - 9000 Gent
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Vooruitblik

11 december|Gent zingt Kerst...
Op zondag 11 december is elkeen welkom om 
15:00 in de Sint-Baafskathedraal om een uurtje sa-
men kerstliederen te zingen. 
 
Kent u ze (nog)? Nu zijt wellekome, Maria die zoude 
naar Bethlehem gaan, Herders Hij is geboren, Stille 
nacht, Once in royal David’s city en Susa Nina….? 
Het zijn kerstliederen die op het programma staan 
van dit samenzangmoment. 
Alle aanwezigen krijgen een zangboekje met de 
teksten en de muziek van de liederen, vaak ook 
meerstemmig. 

De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Sint-Bernadettekoor o.l.v. Jan Demeester. Een 
ideale activiteit voor het ganse gezin! 

Tijd: zondag 11 december van 15 tot 16 uur
Locatie: Sint-Baafskathedraal 
Toegang: gratis

17 december|Kinderkerstfeest

Lieve kinderen,

Wij zouden het erg fijn vinden om samen met jul-
lie Kerst te kunnen vieren in de Brabantdamkerk op 
zondag 25 december 2022! 
Een prachtige kerstboom, mooie muziek en mis-
schien ook nog een verrassing onder de boom… lijkt 
je dat niet wijs?

Maar, als kinderkerk komen wij ook samen op za-
terdag 17 december om 15:45 in de kerk voor ons 
eigen kinderkerstfeest vol verrassingen!!!
Natuurlijk hopen we dat jij ook van de partij zult zijn! 
Veel lieve groeten,

Wilma Meijerink en Martine De Jonge

Wie helpt deze kerstboom mooi versieren?
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Vooruitblik
17 december| Vredeswake

Op zaterdag 17 december 2022 wordt het vredeslicht met 100 wandelaars vanuit het centrum van 
Gent uitgedragen naar 10 omliggende gemeentebesturen met een sterke boodschap om een einde 
te maken aan het geweld in de wereld. We zoeken 100 mensen die dit vuur en deze boodschap willen 
dragen richting oud justitiepaleis. 
Word jij één van die 100 Gentse fakkel- of lantaarndragers die de deze meedragen vanaf de stadshal 
tot aan het oud justitiepaleis? Van harte welkom. Inschrijven kan via Barbara.Janssens@stad.gent of  
jan.bethune@proximus.be of het nummer 0496 68 48 67.

Voor meer informatie: https://vredeslicht.be
Afspraak: zaterdag 17 december 2022 om 9:15 aan de Stadshal Gent.
Aan het oud justitiepaleis (Koophandelsplein) voorziet de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent 
een vredeswake, met verspreiding van het Vredeslicht. 

(Ingezonden door ds. Eefje van der Linden)
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Vooruitblik

19 december| Seniorenkerstfeest

Ik wens je
een ster
voor de donkerste nacht
ik wens je
zachtzinnig licht
om het goede te zien
ik wens je
woorden
die niet breken maar verbinden
ik wens je
tussen het doodgewone
nu en dan
een godsgeschenk
(onbekend)

Zoals vroeger gaat de samenkomst door in het PCC, Keizer Karelstraat 187. 

We verwachten jullie om samen te bidden, te zingen en te luisteren naar een verhaal of gedicht of 
een tekst uit de Bijbel. Maar vooral het gezellig samenzijn zal weer deugd doen.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Deze keer werken we met een inschrijvingslijst. Dat kan bij Micheline Morel of Rita Martens van de 
kerkenraad. Heb je vervoer nodig, geef dan maar een seintje. De deur gaat open om 14:30. Aanvang 
om 15:00.
Nog vragen? Telefoneer naar Rita 0476/94.69.63

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Maandagavond 26 december 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

22 december| Kersthappening Gaspard de Coligny
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mijnschool.be

De Gaspard 100 jaar oud!
Op 24 november 2022 stonden we samen met de leer-
krachten en het bestuur stil bij een toch wel historische ge-
beurtenis voor de Gaspard de Colignyschool. De Vereniging 
ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs te Gent vzw, 
m.a.w. de inrichtende macht van de school, werd namelijk 
op 10 november 1922 opgericht en is dus één eeuw oud 
geworden. Samen met een paar andere voorvechters om 
met een protestantse school in Gent te starten, vond in de 
consistorie van de Brabantdamkerk de vergadering plaats. 
Het zal toch nog twaalf jaar duren voordat de school ef-
fectief haar deuren zou openen. Maar verplaatsen we ons 
even in de tijd: Gent 1922, kort na het beëindigen van de 
bloedige Eerste Wereldoorlog, is een stad waar toen enkel 
katholiek-, staats- en stadsonderwijs bestond. Bovendien 

was het onderwijs in die tijd expliciet gescheiden, met scholen apart voor meisjes of voor jongens. 
Enkele voorvechters vanuit protestantse kerken vonden de tijd rijp om een school op te richten met 
als basis een solide protestants-christelijke signatuur. Maar in de eerste plaats zou het een school 
worden waar degelijk onderwijs werd gegeven. En zo geschiedde. De eerste jaren nà de oprichting 
van de vzw zouden er worden van zoeken naar financiële middelen om een geschikt stuk grond te 
kopen en een gebouw te bouwen. En de rest is u bekend!

Vandaag wordt de school, zoals zovele andere scholen, geconfronteerd met torenhoge facturen door 
de huidige energieprijzen. Ondanks de zuinige verwarming zijn de facturen nauwelijks te betalen. 
Hopelijk verandert de situatie snel. Toekomstperspectieven i.v.m. renovatie en uitbreiding van het 
gebouw zijn (voorlopig) geblokkeerd. Gelukkig hebben we een enthousiast team van jonge en minder 
jonge leerkrachten onder de leiding van een dynamische directeur, en bijgestaan door een school-
raad, ouderraad, feestcomité en wij als schoolbestuur dat de komende tijd zal werken aan een com-
municatieplan. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de moderne communicatiemiddelen, waarbij 
professionele hulp wordt ingeroepen en filmpjes zullen worden gemaakt. Wordt vervolgd 

Nu komt eerst Sinterklaas op bezoek en dan breekt de periode naar Kerst aan. Dat is op school altijd 
een intens moment voor ieder kind. De traditie van de laatste vijftien jaar wordt nu onderbroken 
door het vertrek van de trekker van de Kerstmusical, de leerkracht van L6. Maar de overige leerkrach-
ten hebben een leuk alternatief gevonden. Het Kerstmoment zal plaats vinden op 22 december (zie 
hiernaast). Na het kleuterkerstfeest zullen er via QR-codes, die worden opgehangen aan huizen in de 
Rijsenbergstraat, filmpjes van en over de kinderen van alle klassen worden bekeken. Ondertussen 
kan er op school allerlei lekkers genuttigd worden. We wensen alle kinderen een heel fijne tijd toe, 
reikhalzend uitkijkend naar de geboorte van het Licht, het kindje in de kribbe, maar ook naar twee 
weken vakantie!
In de volgende kerkbrieven hopen we u weer nieuws van de Gaspard te geven, de school die ons zo 
nauw aan het hart ligt.

Aletta Rambaut
Voorzitter vzw

(Foto: Paul Bruynooghe)



14 | 

Pastoraat
Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Als u deze kerkbrief 
in handen krijgt, ligt 
de eerste Advents-
zondag alweer ach-
ter ons en hebben 
we de eerste kaars 
van hoop en ver-
langen aangesto-
ken. In onze eigen 
gemeente zijn we 
dankbaar dat wij in 

de afgelopen maand gespaard bleven van ern-
stige ziekte en tegenslag, tenminste wat betreft 
hetgeen ons ter ore is gekomen, niet iedereen 
voelt de behoefte om hun zorgen met anderen 
te delen.

Nu de dagen zo korten en velen ouderen onder 
ons niet of nauwelijks meer buiten komen eens 
het donker is, valt er ook veel sociaal contact 
weg, het babbeltje met de buren, een toevalli-
ge ontmoeting onderweg naar de winkel. Dat is 
jammer want zo voelen we ons gauw vergeten 
en alleen. Gewoontegetrouw zullen we er met 
een aantal vrijwilligers in de Adventstijd weer op 
uittrekken om de 75-plussers onder ons te be-
zoeken en een geschenkje aan te bieden bij een 
welgemeende babbel en een luisterend oor. De 
pakjes liggen al klaar en de medewerkers gaan 
spoedig weer op pad.

We leven mee met Anna Van de Vennet die on-
gelukkig gevallen is in huis (daar waar trouwens 
de meeste ongelukken gebeuren). De blauwe 
plekken zijn inmiddels verdwenen, maar op een 
stoel zitten blijft pijnlijk, omdat haar staartbeen-
tje geraakt is. We zullen je missen Anna op het 
Seniorenkerstfeest en wensen je spoedige beter-
schap toe onder de goede zorgen van je doch-
ters.

Annemarie Laruelle-Knop is van haar longont-
steking genezen en voelt zich elke dag een beetje 
beter. Het is altijd knap te horen hoe jij je telkens 
weer positief kan aanpassen aan de omstandig-
heden met de hulp van je dochter, die toch re-

gelmatig uit Antwerpen overkomt. Wij vinden 
het net zo spijtig als jijzelf dat je momenteel niet 
naar de diensten of andere bijeenkomsten kunt 
komen. Maar hoop doet leven en je weet dat je 
altijd welkom bent.

Ook met Karel Piesen gaat het beter en hij is zeer 
blij weer thuis te kunnen zijn, waar hij goed ver-
zorgd wordt door Wim. Het weerzien met zijn 
hond heeft Karel heel veel deugd gedaan. Ge-
duldig wachten, staat echter niet in Karels woor-
denboek en dat zal toch nodig zijn. Voordat al die 
gecompliceerde breuken volledig genezen zijn, is 
er tijd nodig.

Nu ik dit artikel schrijf, krijg ik het bericht door dat 
Serge Engelbosch vandaag op de eerste advent 
in het St. Lucas Ziekenhuis werd opgenomen. 
Hij kreeg al de bloemen van die zondag, omdat 
we Serge al een tijdje in de kerk gemist hadden 
tegen zijn gewoonte in. Nu kennen wij de reden 
en we wensen je toe Serge dat de behandelingen 
effect zullen hebben zodat  je je binnenkort  weer 
beter zal voelen. Van harte beterschap.

Voor onze studenten begint de blokperiode bij-
na, als voorbereiding voor de examens van janu-
ari. Altijd spannende tijden en wij kunnen jullie 
alleen maar veel succes en vooral veel werklust 
toewensen, dan komt het vast wel goed in janu-
ari.

Niet iedereen wil in deze rubriek met name ge-
noemd worden als zorgen of lichamelijke klach-
ten op hun pad komen en dat begrijpen we heel 
goed. We laten allemaal de buitenwereld nu 
eenmaal  liever een glimlach zien dan een traan. 
Maar weet toch dat wij meeleven en mee bidden 
om hulp te geven daar waar dat nodig is en het in 
ons vermogen ligt. 

Laten we elkaar bij de hand nemen om samen op 
weg te gaan naar Gods liefdevolle Licht.

Marijke Schaefer 
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Vragenderwijs
Poëzie in dialoog met de Bijbel “Iedere dag van het jaar heeft het licht het koud. 

Het vraagt om geen engelenstemmen, het hongert naar 
een beetje gerechtigheid aan deze kant van de tijd.” 
Hans Andreus (1926-1977)  Uit: Geen kerstcantate

 “Er was voor hen geen plaats in de herberg”, schrijft Lucas (2:6). Het verhaal is zo beroemd geworden 
dat we er ons bijna niets meer bij kunnen voorstellen. Of toch: de kerststal is een klein houten huisje 
waarin we popjes kunnen neerzetten. Het kindje Jezus ligt in zijn kribje en kijkt ons glimlachend aan met 
uitgestrekte armpjes. Nieuwsgierig schuifelen de herders dichtbij, want zij hebben de stem van een engel 
gehoord. Er zal vrede zijn, is hen beloofd. Voor hen, voor ons, voor alle mensen die God liefheeft. Elk jaar 
wensen we het elkaar weer toe: vrede en geluk. En er zijn sterren en een kerstboom en veel lichtjes. En 
cadeautjes. En lekker eten. Maar wat het werkelijk betekent wanneer er voor jou geen plaats is in de her-
berg, daar kunnen wij ons - gelukkig maar - nauwelijks iets bij voorstellen. Toch komen ze ook hier bij ons 
aan, uit heel de wereld. En er is ook voor hen geen plaats in de herberg. Ze moeten op straat slapen, net 
zoals Jozef en Maria toen. De dichter Michel van der Plas (1927-2013) geeft de vrouw van de herbergier 
die hen niet wilde binnenlaten het woord. Ze noemt hen “keurige stumperds”, maar zegt er meteen bij 
dat ze er ook niets kon aan doen: “We zaten vol.” En een beetje bitter voegt ze eraan toe dat het met al 
die mooie beloftes van vrede ook maar niets geworden is. Elk jaar komt één van die herders van toen nog 
eens langs. Wat zoekt hij? Wat wil hij? Vrede? Geluk? Ach…

VLUCHTELINGEN 
(fragment)

Wij hadden kinderen begraven,
hadden geleerd hoe een prooi zich redt
en onze schaamte voor een stuk brood 

afgelegd.
De erfhonden zwegen toen ze ons zagen.

Voor de poort wachtten laarzen en paarden.
Wij stuurden wie zwanger of ziek was vooruit

in de hoop ons op een wet te kunnen 
verlaten.

Men joeg hen terug, het maakte niets uit.

Charles Ducal (2015)

De vrouw van de herbergier
(fragmenten)

Waarom kom je terug? 
om de stal weer te zien?
Elk jaar kom je terug. Er is niets te zien. 
Wijnzakken en stro. 
Verwacht je iets anders? 
Een ster misschien? 
Waarom fluister je zo? 
Ben je bang dat je iemand wekken zou? 
Niemand heeft ze ooit teruggezien. 
Waarom luister je zo? 
Is er soms iets dat je horen wou, 
Het huilen van een kind, 
het zuchten van een vrouw?
Dat is immers jaren, jaren geleden. 
En wat dan nog. 
Wat is er geworden van die ‘vrede’? 

Het is jaren geleden, van dat gerucht. 
Het was een gerucht. Het is jaren geleden. 

Er zit sneeuw in de lucht. 
God? – Zeg je God? 
Niemand heeft immers God ooit gezien? 

Michel van der Plas (1960)

Opgedragen aan mijn twee ‘nonkeltjes’, Jan 
(°1913) & Louis (°1914) Bovée, die in 1915 
overleden zijn in het “Vluchtoord voor Belgen” 
(Uden, Noord-Brabant).

Mieke Felix
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Meditatie

Kerst zonder vrede
Het zal moeilijk zijn om dit jaar 
met de Kerstdienst over vrede 
te praten omdat er nog steeds 
oorlog in Oekraïne is en nu en 
dan ook in ons hart. 

Als de mensen om hun kerst-
gedachten worden gevraagd, 
krijgt men verschillende fijne 
reacties, onder andere ook 
vrede. Vrede op aarde zoals 
de engelen zongen, vrede voor 

alle mensen op aarde. 

Kerst en vrede horen bij elkaar in onze menselij-
ke gedachten en in theorie zouden wij liefst altijd 
in vrede leven, zeker met elkaar. Ik schrijf in the-
orie omdat de werkelijkheid ons tegenspreekt. 

Lucas spreekt in zijn evangelie over vrede op 
aarde, maar op het nieuws wordt iets anders be-
kend gemaakt. Mensen die kerst zonder stroom 
moeten vieren, een donkere kerst in Oekraïne 
waar nu zoveel strijd woedt en jammer genoeg 
op zoveel andere plaatsen wereldwijd. De toe-
nemende onvrede in onze samenleving mag ook 
ons niet koud laten.  

We zijn niet alleen om naar vrede te verlangen, 
ook in het Oude Testament leefde een vurige 
wens naar vrede. De boodschap van profeet Jes-
aja over een kind dat vrede zal brengen, voed-
de een sprankelende hoop voor de verdrietige 
mensen en liet hun harten sneller kloppen. De 
verwachtingen waren groot, de komst van Jezus 
was goed voorbereid en toch lezen wij bij het Jo-
hannesevangelie: “Hij kwam naar wat van Hem 
was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet 
ontvangen.” (Johannes 1, 11) De sjaloom is geko-
men, maar de wereld kende hem niet. 

Het nieuws over de geboorte van Jezus vindt 
plaats in Judea en bereikt via de magiërs ook 
het hof van Herodes. De koning zegt niet dat het 
nieuws onbelangrijk is, maar vertrekt niet om 

Christus te zoeken. Hij beschouwt het kind dat 
nog maar net geboren is, als zijn vijand! Ineens 
herinnert hij zich dat hij nog van iemand hoor-
de dat er ooit een Messias geboren zou worden 
wiens koninkrijk groot zal zijn… 
Was het nieuws over de geboorte van Jezus be-
langrijk voor Herodes? Nee, alleen zover dat hij 
ineens voor zijn eigen macht vreesde. De pries-
ters horen het nieuws ook, ijverig zoeken ze in 
Schriften naar de plaats waar de Messias gebo-
ren zou worden. Hun moeite wordt beloond, bij 
profeet Micha vinden ze het antwoord: Beth-
lehem in Judea! Een belangrijke ontdekking maar 
zij vertrekken ook niet, het nieuws was voor hen 
ook niet belangrijk genoeg. De vreugde die bij de 
geboorte van een kind hoort, was ver te zoeken.
Waarom was er geen vreugde? Wat voor een 
volk was dat? Wie waren deze mensen die niet 
blij konden zijn en niet in beweging kwamen 
wanneer ze de stralende ster zagen?

Ondanks de desinteresse in het geboren kind 
eindigt het kerstverhaal met een positieve noot. 
De heidense wereld werpt zich voor de Messias, 
de magiërs aanbidden Christus. Het ware licht, 
Jezus Christus is gekomen, de herders en de wij-
zen hebben hem gevonden maar velen hebben 
hem niet gekend, dus ook niet ontvangen. Kerst 
2022 stelt ons de vraag: hebben wij Hem wel ge-
vonden? 

Mede namens mijn gezin wens ik jullie een geze-
gende Advent en een vredevolle Kerst. 

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 ver-
schillende foto’s in kleur lezen.
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District
Nieuws uit het district

Op zondag 30 oktober werd ds. Eefje Van der Lin-
den feestelijk bevestigd als predikant van de VPKB 
Gent-Rabot. In haar boodschap stond de tekst 
uit Lucas 4:38 centraal: “Zij stond op diende hen”. 
Daarmee heeft de VPKB in Gent voor het eerst een 
vrouwelijke predikant. Wij wensen haar en de ge-
meente veel zegen toe. 
In Aalst en Denderleeuw worden de eerste stappen 
gezet om toe te werken naar een gemeenschap-
pelijke kerkenraad. Na het vertrek van dhr. Tom 
Schepers op 1 januari 2023 en het emeritaat van 
ds. Harry Sinnaghel op 1 mei 2023 hoopt het dis-
trict dat deze samenwerking nog verder vorm zal 
krijgen. Dit is een nieuwe structuur, waar ongetwij-
feld nog verder over doorgedacht moet worden. 
Het proces gebeurt onder begeleiding van ds. Chris 
Bultinck, die bereid werd gevonden het consulent-
schap op zich te nemen.
In Oostende dacht de reflectiegroep, bestaande 
uit betrokkenen uit Oostende en kerkenraadsle-
den van Brugge, intens na over de toekomst van de 
pioniersplek. Dit proces heeft geleid tot een pro-
fieltekst voor de gemeenschap en een profieltekst 
voor de pionier. Andries en Alida Boekhout blijven 
actief als pionierskoppel totdat de opvolging voor-
zien is.
In Dendermonde, waar ds. Tihamér Buzogány con-
sulent is, werden goede stappen gezet in het beroe-
pingsproces en hoopt men in februari een gemeen-
tevergadering te houden. 
In Roeselare begint de zoektocht naar een nieuwe 
herder en leraar lang te duren, maar blijft men des-
ondanks toch hoopvol. 
Vanaf 1 januari 2023 zal ds. Marc Loos consulent 
worden in Ieper, waar ook een vacature is ont-
staan. Dhr. Bram Meertens is al een tijdje actief als 
proponent in de Zuidwesthoek en doet ervaring op 
in Menen, Ieper, Kortrijk en Roeselare. 
Na het vertrek van ds. Robbert Veen blijkt de ge-
meente te Knokke-Heist niet meer levensvatbaar. 
Een mogelijke opheffing komt daarmee in beeld.

Project Stadspredikant Gent
Ds. Heleen Ransijn is inmiddels verhuisd naar Gent 
en heeft haar intrek genomen in de gerenoveerde 
pastorie aan de Begijnhoflaan 29. Ze werd harte-
lijk verwelkomd en kreeg namens de beide kerkge-
meenschappen, Gent-Brabantdam en Gent-Rabot, 

een mooie kamerplant. Vanwege 
het stagneren van het project, 
werd de officiële start van het 
project reeds uitgesteld - dit in 
samenspraak met het districts-
bestuur, de kerkenraden en de 
begeleidingscommissie. Vanaf 1 
november is ds. Ransijn wel low 
profile begonnen met een aantal 
werkzaamheden die in het teken 
staan van kennismaking: met di-
verse organisaties, personen en 
de kerkenraden in het Gentse. 

Wijzigingen binnen het districtsbestuur
Op de bestuursvergadering van vrijdag 25 novem-
ber kondigden ds. Peter Smits en ds. Jannica de 
Prenter hun ontslag aan als voorzitter en onder-
voorzitter van het districtsbestuur. Kort na de ver-
gadering werd dit ontslag ook schriftelijk bevestigd. 
De aanleiding van het ontslag is het project SPG 
(stadspredikant Gent) en de intensieve, maar zeer 
vertrouwelijke gesprekken die ds. Jannica de Pren-
ter en ds. Peter Smits in opdracht van het districts-
bestuur voerden met de beide Gentse kerkenraden. 
De reden van het ontslag betreft niet de feitelijke 
stagnatie van het project. Het gaat niet om falen, 
wel om verantwoordelijkheid en in diepere zin de 
samenwerking binnen het bestuur. Ds. Jannica de 
Prenter en ds. Peter Smits hopen op de eerstvol-
gende districtsvergadering een mondelinge toelich-
ting te geven aan de afgevaardigden. Ondertussen 
duidde het nog zittende bestuur ds. Eefje van der 
Linden aan als voorzitter ad interim en dhr. Corne-
lis Blommaert als ondervoorzitter. Het bestuur be-
sloot om tot nader orde geen beleidsbeslissingen te 
nemen. Enkel de lopende zaken worden behartigd. 
Tot de lopende zaken rekent men de opvolging van 
de vacatures. De districtsvergadering van decem-
ber werd geannuleerd. 

* De informatie over de ontslagen binnen het dis-
trictsbestuur werd met goedkeuring van collega ds. 
Peter Smits gepubliceerd. 

Ds. Jannica de Prenter



18 | 

Zeg het met bloemen…

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan 
in de kerk op de Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een 
persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aan-
geboden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

06 november Pascal Dhont met verjaardagswensen
13 november Rita Martens t.g.v. haar kroonjaar
20 november Francis Van de Walle voor zijn onophoudelijke inzet voor onze gemeenschap
21 november Serge Engelbosch ter bemoediging

Activiteitenkalender
Vrijd.-zondag 02-04 december   Tentoonstellilng (gemeente Aalst)
Zondag 04 december 12:00  Pannenkoekenslag De Helpende Hand (PCC)
    16:00  Bladelin-ensemble (OLV-kerk Brugge)
Zondag 11 december 15:00  Gent zingt Kerst (St. Baafskathedraal)
    17:00  Benefietconcert Oekraïne (Orthodoxe kerk)
Woensdag 14 december 19:00  Kerkenraadsvergadering
Zaterdag 17 december 09:15  Vredeswake
    15:45  Kinderkerstfeest (kerkgebouw)
Zondag  18 december 10:00  Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Maandag 19 december 15:00  Seniorenkerstfeest in het PCC
Donderdag 22 december 15:30  Kersthappening Gaspard de Coligny school

Agenda

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!

2 december: Rudy Liagre
4 december: Ann Willems
8 december: Aaron Buzogány
8 december: Myriam Hoste
9 december: Erika Ehrhardt
14 december: Johan Temmerman
21 december: Alice Valentin
23 december: Andrea Bruynooghe- Bral
26 december: Lucie Cornel
27 december: Regina Lehman
28 december: Ben De Jonge
29 december: Maurits Bytebier
30 december: Melanie Voorham
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Dienstenrooster

Zondag, 4 december                                         2de Advent / Pannenkoekenslag De Helpende Hand
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Aletta Rambaut
Koffiedienst    William en Julie Vanderbauwhede

 
Zondag, 11 december                                                                                                                  3de Advent
Voorganger   Ds. Heleen Ransijn
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Bea Baetens

 
Zondag, 18 december                                                                              4de Advent / Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Dianoie
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Fam. Buzogány

 
Zondag, 25 december                                                                                                                             Kerst
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer/Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / vzw Voedselondersteuning Gent (KRAS)
Organist(e)   Arina Tsytlianok
Koffiedienst   Martine De Jonge / Rita Martens

 
Zondag, 1 januari                                                                   
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Micheline Morel
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Bijbelleesrooster

 December

zo 4 dec Jesaja 11:1-10  Advent II - De telf van Isaï
ma 5 dec Jesaja 11:11-16  Een rest zal terugkeren
di 6 dec  Jesaja 12:1-6  Je zult weer zingen
wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol?
do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish
vr 9 dec  Jesaja 13:1-5  Op oorlogspad
za 10 dec Jesaja 13:6-18  De dag van de HEER
zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2 Advent III - Babel gevallen
ma 12 dec Jesaja 14:3-11  Een van ons?
di 13 dec Jesaja 14:12-23  Gevallen ster
wo 14 dec Jesaja 14:24-32  Wie zal de HEER tegenhouden?
do 15 dec Filippenzen 4:1-9 Vreugde
vr 16 dec Filippenzen 4:10-23 Voldaan
za 17 dec Matteüs 1:1-17  Voorouders
zo 18 dec Matteüs 1:18-25 Advent IV - God met ons!
ma 19 dec Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome
di 20 dec Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt
wo 21 dec Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid
do 22 dec Psalm 14  Niet één?
vr 23 dec Titus 1:1-16  Hoge eisen
za 24 dec Titus 2:1-15  Voorschriften voor jong en oud
zo 25 dec Titus 3:1-14  Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede
ma 26 dec Romeinen 2:17-29 THartsgesteldheid 
di 27 dec Romeinen 3:1-8  De Joden als eerst
wo 28 dec Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is
do 29 dec Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan?
vr 30 dec Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder
za 31 dec Romeinen 4:13-25 Door het geloof...

Bepaalde foto's: Pixabay gratis


