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Bea Baetens

Uit de kerkenraad
Aan het begin van onze kerkenraadsvergadering van 14 decem-
ber was stadspredikante ds. Heleen Ransijn aanwezig om zich 
voor te stellen. Haar achtergrond ligt op het diaconale vlak 
(drugsverslaafden, daklozen, vluchtelingen…). Ze werkte in Ne-
derland met sociale organisaties vooraleer ze predikant werd. 
Haar voorgeschiedenis ligt dus op het snijpunt van kerk en we-
reld. Ds. Ransijn, die per 1 november 2022 door de Synodale 

Raad tot stadspredikante benoemd werd, wil een verkenningsronde doen in het Gentse en aan het 
einde daarvan niet meer een drietal speerpunten vaststellen, waarop ze zich wil concentreren. Ze 
wil zoeken naar haar specifieke bijdrage en niet iets overnemen wat een ander beter kan dan zij. Als 
kerkenraad kunnen wij haar aanpak alleen maar onderschrijven.

Als samenleven niet meer lukt, moet je soms de moed hebben om er een punt achter te zetten om 
zodoende voor rust te zorgen en om op serene manier verder te kunnen leven en te werken. Po-
gingen met een moderator en onlangs nog met een afvaardiging van het districtsbestuur Oost- en 
West-Vlaanderen om het vertrouwen te herstellen tussen beide Gentse VPKB-gemeenten, bleken 
vruchteloos.
Wat betreft de samenwerking in de ingestelde begeleidingscommissie voor ds. Ransijn (namens de 
kerkenraden Gent-Rabot en Gent-Brabantdam elk 2 personen en 2 personen uit het district) nam 
onze kerkenraad na lang wikken en wegen op zijn laatste vergadering uiteindelijk het moeilijke besluit 
om eruit te stappen en ds. Ransijn apart te begeleiden en te steunen in haar werk.
Aletta Rambaut en Anton Renting hebben zeer goed werk geleverd in deze commissie en er veel tijd 
en energie in gestoken. Een woord van hartelijke dank is hier zeker op zijn plaats. 
Deze oplossing klinkt nu misschien hard, maar uiteindelijk krijgen we op verschillende niveaus van 
de Kerk iets in de plaats, namelijk rust om ons positief te kunnen inzetten zonder stress en spanning.

Positieve stress bracht de pannenkoekenactie voor de Helpende Hand met zich mee. Er moesten 
immers heel veel pannenkoeken gebakken worden om zondag 4 december hongerigen te spijzen en 
daarnaast bestellingen af te werken. Bedankt aan alle helpers, de bakkers en iedereen die pannen-
koeken is komen eten of besteld heeft.
Op zondag 12 februari valt onze volgende lunchzondag, gevolgd door de vertelnamiddag met Sam 
Degraeve (hoofdredacteur, televisiemaker, columnist en uitgever). Meer hierover in de volgende 
Kerkbrief.

Op 10 mei vindt er een functioneringsgesprek plaats met onze kerkenraad en predikant. Het is ge-
bruikelijk in de VPKB dat de Verantwoordelijke Ambten en een ander lid van de commissie Ambten 
om de zoveel tijd op bezoek gaan in de gemeenten om naar het reilen en zeilen te informeren.

We hebben gemerkt dat vooral de grote-letter-bijbels in aantal geslonken zijn. Daarom besloot het 
bestuursorgaan om bijbels bij te bestellen.

Tot slot kunnen we u nog een nieuw initiatief aanbevelen namelijk de leesgroep rond het boek De 
liturgie van het alledaagse, heilige gebruiken in het gewone leven. Verderop leest u bij wie u zich 
hiervoor kunt opgeven. 

Zo starten wij het nieuwe jaar met nieuwe moed en kijken we ernaar uit u ’s zondags te ontmoeten, 
te beginnen met een goede voorzet namelijk de nieuwjaarsreceptie op 8 januari, u aangeboden door 
het bestuursorgaan. Kerkenraad en bestuursorgaan wensen u allen Gods zegen en een goede ge-
zondheid in 2023!
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Inhoud
Toen Francis Van De Walle tijdens de kerkenraadsvergadering 
in november vertelde over een pannenkoekenverkoop t.v.v. De 
Helpende Hand werd onmiddellijk het idee geopperd om zélf 
aan de slag te gaan, jawel, een pannenkoekenslag met vers be-
slag! 
Inderhaast en enthousiast werd een gezellige middag voorbe-
reid: een grote stapel pannenkoeken werd al op voorhand ge-
bakken en een nog grotere stapel tijdens de kerkdienst door een 
paar jonge vrijwilligers: Aáron, Cathalina en Joris.
Een aantal kerkgangers had reeds andere plannen deze dag, 
maar ze kochten toch een pakje lekkere pannenkoeken om mee 
te nemen en thuis te verorberen.
Vele anderen bleven eten en smulden aan de mooi gedekte ta-
fels, met Sinterklaas-tintje, van het verse lekkers. 
Na het eten was er nog gelegenheid om gezelschapspelletjes te 
spelen en o.a. Rita, Janny en Louise lieten zich niet kennen!
Vele handen maken licht werk en nadat alles opgeruimd was en 
de centjes konden geteld worden, konden we tevreden vaststel-
len dat we het mooie bedrag van € 500 konden overmaken aan 
de vzw De Helpende Hand. 
Dank aan alle medewerkers en dank aan alle gulle aanwezigen !

Martine De Jonge

Pannenkoek met witte suiker, pannenkoek met bruine suiker, 
pannenkoek met stroop, met jam, met… 
Het vrijwilligersteam in de keuken en in de zaal kon met moeite 
volgen, zo lekker waren de gebakken schijfjes en zoveel aftrek 
kenden ze. Aan de verschillende tafels heerste dan ook een op-
gewekte sfeer. En de spanning steeg telkenmale een lotje van 
de loterij getrokken werd: wie is dit keer de gelukkige, is mijn 
nummertje er nu bij ? Iets om nog eens te organiseren, maar het
belangrijkste: alles samen bracht deze middag een mooi bedrag 
op voor De Helpende Hand.
Een aantal enthousiaste gezelschapsspelers haalden daarna de 
Rummikub- en de Triominosdoos boven en speelden met de no-
dige concentratie. De scrabbledoos bleef in de kast, verdrietig 
maar geduldig wachtend op een volgende spelmiddag !

Louise Hanappe
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Terugblik 

17 december|Kinderkerk-kerstfeest!
Op 17 december kwamen we samen met een heleboel kinderen en hun ouders/grootouders om ons 
eigen Kerstfeest te vieren!

Bea Baetens vertelde het Kerstverhaal en de kleinste kinderen konden de prachtig gehaakte figuur-
tjes uit de kerststal op hun juiste plaats zetten. Er werd enthousiast gespeeld met Maria en Jozef, 
de wijzen, de herders, de engelen en de dieren zoals os en ezel. Met het kribbetje moesten we héél 
voorzichtig zijn, dat is zó een fragiel, petieterig klein bakje! 

Met de grote kinderen werkten we rond het verhaal van de vier kaarsen: Vrede, Liefde, Vertrouwen 
en Hoop. De dominee maakte hiervan een video-opname om op Kerstdag in de kerk te kunnen tonen!
Er werd ook volop geknutseld. Wilma Meijerink had voor heel leuke werkjes gezorgd. Afsluiten deden 
we met een drankje, een plakje cake én… toen mochten de kinderen ook nog een pakje uitkiezen van 
onder de kerstboom …

De pakjes die over waren, hebben we aan Francis Van De Walle gegeven, die een paar kinderen uit de 
organisatie de Helpende Hand hiermee gelukkig mag maken.

Met rode wangetjes en blijde gezichtjes gingen de kinderen naar huis... en op Kerst konden de men-
sen in de kerk zien hoe fijn ons eigen kinderkerstfeest geweest was! 

Martine De Jonge
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Terugblik

19 december|Seniorenkerstfeest
Op maandag 19 december 2022 vierden we met de senioren kerstfeest in onze vertrouwde PCC-zaal.
Op de mooi versierde tafels lagen ook snoepjes en koekjes en de dominee maakte een liturgieboekje.
Jammer dat een aantal mensen er niet bij kon zijn… misschien volgend jaar?

We zongen mee met Nederland Zingt:
 Komt allen tezamen
 Hoe zal ik U ontvangen
 O kind ons geboren
 Eer zij God
 en
 Stille Nacht
We kenden ze allemaal.

Laika bracht een gebed/tekst, ikzelf een gedicht en Janny las uit de bijbel. Het kerstverhaal van ds. 
Buzogány was origineel en echt gebeurd.

De belegde broodjes en de kerststollen vielen in de smaak.
Rond 17 uur vertrokken de senioren naar huis en zoals altijd met een bloempje, een cyclaam.

Volgend jaar komen we terug!
Een grote dank aan alle medewerkers.

Gezegend kerstfeest en een vreugdevol nieuw jaar.
Rita Martens
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Terugblik

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor de brief die ik niet schreef
en waardoor in een mensenhart
een koude leegte bleef.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor 't woord dat ik niet sprak,
waardoor ik in een mensenhart 
misschien iets kostbaars brak.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor een lach spontaan en blij
waardoor ik warmte breng en sfeer
in huizen rondom mij.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor een traan die ik niet liet.
Zo bleef een ander eenzaam
alleen met zijn verdriet.

Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor wat ik niet heb gedaan
ofschoon U vele kansen gaf
die ik voorbij liet gaan.

Geef mij dan nog tien minuten, Heer,
misschien dat het wat wordt.
Och, geef mij 'n heel leven, Heer,
minuten zijn zo kort.
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Terugblik

25 december| Kerstdienst

De kerstdienst mochten we opnieuw in 
een volle kerk vieren. 
De dienst werd opgeluisterd door een 
jonge toppianiste (16), een enthousi-
ast Mathiasensemble, een vrolijke or-
ganiste en jonge lectors.
Dank ook aan Dylan, Joris en de domi-
nee voor het opzetten en versieren van 
de kerstboom.
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Voor de kids
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Voor de kids

Werkvorm voor jonge kinderen
God zorgt voor jou

Doel
De kinderen weten dat God, als een vader, voor hen 
zorgt. De kinderen begrijpen dat ze niet bang hoeven te 
zijn, ook al gebeuren er soms nare dingen. De kinderen 
leren dat ze aan God mogen vertellen wat hen bezig-
houdt en oefenen met bidden. 

Nodig: kinderbijbel; schaar, touw, vogelvoer (zoals pinda’s); pennen; stiften, kleurpotloden; papier 
(leliebladeren).

Ga met elkaar in gesprek
Wat zijn leuke herinneringen? Welke dingen zijn er gebeurd die je misschien spannend of moeilijk 
vond? Leg uit dat jullie vanmorgen met elkaar gaan nadenken over God en hoe Hij voor alle mensen 
zorgt - wat er ook gebeurt! En dat jullie samen aan God gaan vertellen wat jullie bezighoudt.

Lees: Matteüs 6: 26-34 - Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen:
Maak jij je wel eens zorgen over iets? Ben je wel eens bang of verdrietig? Waar ben je dan bang voor 
of verdrietig over of misschien boos? Als je boos, bang of verdrietig bent, wat doe je dan? Vertel je dit 
dan aan iemand? Bijvoorbeeld aan papa of mama? Vertel je het ook aan God als je je zorgen maakt? 
Ja: wat wil je God dan vertellen? Nee: waarom niet?
Leg uit: Net zoals onze vaders en moeders hier op aarde voor ons willen zorgen, wil ook God voor ons 
zorgen. Je kunt het ook aan Hem vertellen als je bang bent of boos of verdrietig. Hij zorgt voor alle 
dieren en alle mensen hier op aarde. Dat betekent niet dat er nooit nare dingen gebeuren. Er worden 
soms mensen ziek, maar het betekent wel dat God altijd bij ons is en voor ons zorgt. Net als dat papa/
mama voor je zorgt als jij bijvoorbeeld bent gevallen of griep hebt. 

Vogelvoeder ketting maken
Maak een vogelvoeder ketting voor de vogels buiten. Gebruik een stuk touw of draad en rijg hier 
eten voor de vogels aan. Denk aan pinda’s, stukjes appel (of ander fruit), vogelzaad, brood of stukjes 
wortel. 

Gebed
Dank God voor het feit dat Hij altijd bij ons is. Vraag Hem of we dat ook altijd mogen voelen. 
Gebruik bij dit gebed de leliebladeren die je zelf knipt: is er iemand van wie je weet of denkt dat hij 
of zij bang is of verdrietig? Schrijf deze naam op een lelieblad. Of teken iets waarvoor jij wilt bidden. 
Het is mooi als iedereen zelf voor iets of iemand bidt: leg één voor één het lelieblad neer waarna je 
een kort gebed uitspreekt voor die persoon. Vorm zo samen een mooie bloem. 
Het is mooi wanneer je je gebed of gebeden hardop voorleest aan elkaar. Zo bid je samen. 

Tot slot
Ga lekker naar buiten! Voer de vogels in je tuin: zoals jij voor de vogels zorgt, zorgt God vandaag ook 
voor jou. Heb je geen voer voor de vogels? Je kunt ook een bakje water neerzetten, zodat vogeltjes 
zich daar kunnen wassen.  
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Vooruitblik

IKB - Gebedsweek voor de eenheid 
en de oecumene
In de novembervergadering van het Interkerkelijk Beraad (IKB), die doorging in 
onze consistoriekamer is één van de belangrijkste agendapunten telkens weer 
het organiseren van de Gebedsweek voor de Eenheid. Deze vindt jaarlijks 
plaats in de tweede week van januari en ook dit keer nodigt het IKB-bestuur u 
hartelijk uit om mee te vieren, verbonden in geloof.
Deze week gaat niet alleen in Gent door, maar wordt wereldwijd gevierd in 
de hoop elkaar als gelovigen te ontmoeten en samen in een parallellopende viering te bidden voor 
elkaar en zo samen op weg te gaan in navolging van Hem.

Op zaterdag 14 januari 2023 start de week om 15:30 in de Orthodoxe Parochie van de Heilige Apostel 
Andreas, Sophie van Akenstraat 56 met onthaal en een rondleiding in de grote en kleine kerk met 
aansluitend koffie. Om 18:00 diezelfde dag en op dezelfde locatie kunt u de Vespers meevieren met 
aansluitend een filmvoorstelling van een klein half uur over de creatie van fresco’s en het belang van 
iconen in de Orthodoxe Geloofsbeleving.

Op zondag 22 januari om 17:00 wordt de week afgesloten met een gezamenlijke gebedsviering in de 
OLV St-Pieterskerk waarna u een receptie wordt aangeboden voor ontmoeting en gesprek. 
Met medewerking van het koor Arte Musicale o.l.v. Steve De Veirman.
U bent van harte uitgenodigd. 

Boekjes met Schriftlezingen en gebeden voor elke dag van de gebedsweek zijn gratis te verkrijgen via 
dieter.van.belle@ccv.be (09 235 78 52). Het gaat om een uitgave door het Interkerkelijk comité van 
Brussel, de teksten zijn dit keer samengesteld door The Minnesota Council of Churches (V.S.).

Namens het IKB bestuur,
Marijke Schaefer

Sluitingsdatum komende Kerkbrief
Maandagavond 29 januari 2023
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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Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Voor ons als gelovigen is de toekomst zeker. Niet 
omdat wij weten wat er gebeuren zal, maar om-
dat God het weet…

De kerstdagen liggen alweer achter ons, het 
nieuwe jaar als een onbeschreven blad voor ons. 
Alhoewel, onbeschreven: voor sommigen zijn er 
al heel wat data aangekruist en ingevuld op de 
kalender of in de agenda. Soms vragen we ons 
af of het niet een beetje minder druk-druk-druk 
mag zijn…

Maar voor anderen is er dan weer te weinig te 
doen, to do zoals men dat tegenwoordig zegt… 
Geen bezoekjes te verwachten, de ander heeft 
het immers druk-druk-druk. Geen afspraakjes, 
tenzij misschien met de dokter. Geen leuke uit-
stapjes, want men kan niet meer uit de voeten. 
Steeds minder activiteiten want het lichaam wil 
niet meer mee, het gehoor, het zicht, het geheu-

gen… dat zijn kwálijke 
kwaaltjes van de ouder-
dom.

In de kerk konden we op 
18 december Pieter toe-
zingen die net die dag 
jarig was. Nogmaals van 
harte proficiat en veel 
geluk in het komende le-
vensjaar.

We leven ook mee met 
heel wat ouderen in onze 

gemeente die het soms niet gemakkelijk hebben. 
We moesten een aantal mensen missen tijdens 
het seniorenkerstfeest op 19 december. Er wa-
ren, jammer genoeg, enkele afzeggingen door 
ziekte maar het werd wel een warm en gezellig 
bijeen zijn met diegenen die er wel bij konden 
zijn. Het was voor velen een aangename kennis-
making met ds. Heleen Ransijn.

Arnold en Sara De Jonge waren bij de afwezigen, 
een flinke bronchitis hield Sara thuis en Arnold 
bleef in haar buurt voor de nodige zorgen. Hijzelf 
werd ook nog flink verkouden maar gelukkig zijn 
beiden ondertussen aan de beterhand.

Pierre Liagre had zo genoten van het samenzijn. 
We schrokken dan ook toen we vernamen dat hij 
’s anderendaags werd opgenomen in het zieken-
huis met hartklachten. We bidden je een goed 
herstel toe, Pierre! 

Het was fijn dat Thea Van Zuuren-Schaap en Si-
monne Vereecken er bij waren, dat was al een 
tijdje geleden dat wij hen mochten begroeten! 
Samen met nog andere gasten werd het een po-
sitieve en geanimeerde middag!

We groeten van hieruit Anna Van der Vennet, 
Annemarie Kop, Karel Piessen en al wie verhin-
derd was.

Lidy De Brouwer is al een tijdje op de sukkel met 
een pijnlijke dubbele hernia. Vervelende  behan-
delingen houden haar aan huis. We hopen dat 
het gauw beter gaat, Lydie en we zijn blij dat jij 
goed verzorgd wordt door Yvan.

Cees van Leeuwen was een paar dagen in het 
ziekenhuis. De zorg voor het bedrijf komt nu voor 
een groot deel op de schouders van Marleen te-
recht. Dat is voor geen van beiden gemakkelijk. 
Veel moed toegewenst en aan Cees: beterschap!

Op 21 december kregen we het bericht dat Hu-
guette Spatz vredig is ingeslapen in het WZC 
St. Coleta, waar zij een aantal jaren liefdevol 
verzorgd werd. Er werd afscheid genomen van 
Huguette op 28 december, in het crematorium 
in Lochristi, waarbij dominee Buzogány de plech-
tigheid heeft geleid. Huguette was een trouw 
gemeentelid met een brede belangstelling voor 
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mensen, muziek en de geschiedenis. Haar frèle 
lichaam liet haar al een tijd in de steek. Nu mag 
zij rusten in vrede. Wij bieden familie en vrien-
den ons medeleven aan.

Tamás Buzogány was een van de vele slacht-
offers van de valpartijen bij het vriesweer met 
plots zeer gladde wegen in Gent. Hij kwam ten 
val met de fiets en brak daarbij zijn elleboog. Ge-
lukkig konden we op Kerstdag zien dat de gips al 
verleden tijd is, de pijn meevalt en dat Tamás zijn 
arm alweer heel voorzichtig kan gebruiken.

Wilma Meijerink moest een paar onderzoeken 
ondergaan, gelukkig met goed resultaat, een 
hele opluchting. Wel vervelend, de tijd dat men 
in het onzekere zit. We zijn blij voor jou/ jullie, 
Wilma!

Bij Joris en Anouk Van den Hende is nieuw leven 
op komst en zo zal Rita Martens dan over niet al 
te lange tijd er nog een kleinkindje bij krijgen…
wordt vervolgd!

David en Carolin Schrans zullen samen met Ro-
bin binnenkort verhuizen naar Destelbergen: 
we wensen jullie veel geluk toe in jullie nieuwe 
woonst!

De studenten zitten in de blokperiode… we wen-
sen jullie veel doorzettingsvermogen toe en suc-
cesvolle examens!

Het is een hele lijst, als ik dit zo herlees… en dan 
nog is niet iedereen aan bod gekomen… Mis-
schien lijkt de toekomst nog onzeker… Maar we 
mogen ons allen geborgen weten in Gods hand. 
Hij zegt immers door Zijn zoon: “Kom naar mij, 
jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven.” (Matth 11: 28).
We wensen u allen een gezegend nieuwjaar toe!

Martine De Jonge

Pastoraat
Aankondiging
Leesgroep rond het boek 
De liturgie van het alledaagse, 
heilige gebruiken in het gewone leven

Ik had graag een leesgroep georganiseerd 
rond het boek De liturgie van het alledaagse, 
heilige gebruiken in het gewone leven van de 
Anglicaanse priester Tish Warren. De ach-
terflap van het boek zegt het volgende: 

Op momenten die we over het hoofd zien en 
in dagelijkse routines kunnen we ons op ver-
rassende manieren bewust worden van Gods 
aanwezigheid. Hoe omarmen we het heilige 
in het gewone en het gewone in het heilige? 
Ingekaderd in de beschrijving van een gewone 
dag, verkent dit boek het dagelijks leven 
door de lens van liturgie, kleine praktijken en 
gewoonten die ons vormen. Elk hoofdstuk 
kijkt naar iets - haar bed opmaken, haar 
tanden poetsen, haar sleutels kwijtraken - 
wat de schrijfster elke dag doet. Op basis van 
de diversiteit van haar leven als Anglicaanse 
priester, vriend, echtgenote en moeder, ont-
wikkelt Tish Warren een praktische theologie 
van het alledaagse. Elke activiteit is verbon-
den met een spirituele oefening en een aspect 
van de zondagse kerkdienst. Kom en ontdek 
de heiligheid in elke dag van je leven. 

In mijn professionele bezigheden is het 
gebruikelijk om dergelijke leesgroepjes te 
organiseren rond een theoretisch (c.q. psy-
choanalytisch) werk. Ervaring leert mij dat 
dit het best werkt met een kleine groep van 
ongeveer vijf mensen. De bedoeling zou zijn 
om één keer per maand (bij voorkeur op dins-
dag of donderdagavond) samen te komen 
rond één of meerdere hoofdstukken die op 
voorhand worden gelezen. 
Geïnteresseerden mogen mij contacteren op: 
david@davidschrans.be 

David Schrans
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Meditatie

Een gelukkig nieuw jaar! 

Het nieuwe jaar is weer begonnen! De één al sla-
pend, de ander op straat tussen een feestende 
menigte, zijn we allemaal de grens overgegaan 
van 2022 naar 2023. Na de dienst op zondag 1 ja-
nuari hebben we elkaar een gelukkig nieuw jaar, 
veel heil en zegen toegewenst in de hoop dat we 
ook in het nieuwe jaar gezond mogen blijven. 
Het jaar 2022 is afgesloten, wat zal het jaar 2023 
ons brengen?

Het zou fantastisch zijn, mochten wij de onaan-
gename dingen achter ons kunnen laten in het 
oude jaar, maar helaas werkt dat niet zo. Met 
nieuwjaar gaan ook de lastige dingen, samen 
met de dagen gewoon door. Goede voornemens 
zijn niet verkeerd, maar we zijn op 1 januari niet 
opeens andere mensen, wel mensen die besef-
fen dat er 365 dagen voor ons liggen met leuke 
en lastige momenten.

In het nieuwe jaar gaan we weer naar het werk 
of naar school, we vatten onze dagelijkse routi-
ne weer op en samen met de Psalmist vragen wij 
de Heer: “vervul ons in de morgen met uw liefde, 
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen”. 
(Ps 90, 14). Op de drempel van dit nieuwe jaar 
hopen wij dat onze vragen de Eeuwige bereiken. 

Ik kan me wel voorstellen dat ieder van ons 
hoopt op een rustig 2023 voor zichzelf en deze 
wereld. Voor de wereld zoals die er op dit mo-
ment uitziet, is dat niet zo waarschijnlijk en voor 
onszelf? Wie kan het zeggen nu aan het begin 

van dit nieuwe jaar? Ik zeker niet! Er kan zoveel 
gebeuren! Waar hoopt u op? 

In één van de laatste hoofdstukken van zijn boek 
verwijst profeet Jesaja op het goede dat God wil 
wanneer Hij over het “genadejaar van de Heer“ 
(Jes 61, 2) ofwel over het jaar van het welbeha-
gen van de Here schrijft. Wordt 2023 een gena-
dejaar, een jaar van Gods welbehagen? En is dat 
hetzelfde als wat wij willen? De boodschap die 
niet alleen voor de tijdgenoten van Jesaja be-
doeld was, is hoopgevend: het genadejaar van 
God zal komen.                                                                                                   

Het genadejaar van de Here wordt beloofd aan 
iedereen, Hij wil door alle tijden mensen het goe-
de geven. Ook voor ons in het nieuwe jaar. Tij-
dens de kerstdienst in een bomvolle kerk hebben 
wij de vraag gesteld: waarom is Jezus gekomen? 
En het antwoord was: om het jaar van Gods ge-
nade te laten aanbreken.

Misschien is er wel iets waar u tegenop ziet of 
bang voor bent in de komende weken of maan-
den, zo ja dan mag u weten niet alleen te zijn 
met uw problemen. U heeft een God die door 
Jezus mens is geworden, u nooit alleen zal laten 
en wiens genadejaar aangebroken is. Als wij dat 
durven geloven, dan hebben wij een zekere hou-
vast voor het heden en hoop op de toekomst. 

Mede namens mijn vrouw en onze vier zonen 
wens ik u een vreugdevol 2023 toe.      
    

Ds. Tihamér Buzogány
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Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!
9 januari: Camille Van den Boer 
18 januari: Marleen Vandevijvere 
20 januari: Mila Huijer
21 januari: Ina Pesch- Beije 
25 januari: Sara Blommaert 
25 januari: Henry Van den Hende 
26 januari: Cees Van Leeuwen 
30 januari: Quinten Furquim D’ Almeida 

2 februari: An Djudzman 
2 februari: Bea Baetens 
4 februari: Josine Nathon 
7 februari: Otto Blommaert

Bij de start van een nieuw jaar
geef, God,
dat wij in onze moeilijke dagen
genoeg nuchterheid opdoen
om in onze zalige dagen
niet overmoedig te worden
en in onze zalige dagen
genoeg warmte opdoen
om in onze moeilijk dagen
niet ontmoedigd te geraken

(onbekend)

Allerlei
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Uw bijzondere aandacht voor

Joodse gemeenschap Gent                                      

Joodse Feesten
De herfst is het seizoen van de grote Joodse fees-
ten en bezinningsdagen - van Rosj hasjana (het 
joodse nieuwjaar) tot en met het einde van Soe-
kot (het Loofhuttenfeest). Chanoeka kan gezien 
worden als het eindpunt daarvan. Na de herfst 
worden de dagen korter en nu in de winter ligt de 
natuur zo goed als stil en in deze donkere dagen 
van het jaar en steken wij de kaarsen aan tijdens 
Chanoeka. 
Chanoeka is het jongste Joodse feest en dateert 
uit de tijd van het Hellenisme (het rijk van Alex-
ander de Grote). Bijna 2.200 jaar geleden, in 168 
voor de Christelijke jaartelling, is Antiochus IV 
aan de macht en hij wil de joodse eredienst in de 
tempel van Jeruzalem verbieden en in de plaats 
daarvan de Griekse oppergod Zeus aanbidden. 
Maar een opstand van de Makkabeeën verhin-
dert dat. Daarna moeten de joden natuurlijk 
hun tempel reinigen en terug inwijden (de term 
voor inwijding in het Hebreeuws is chanoeka. 
Een chanoekat bait is een housewarming par-
ty). Maar dat zou 8 dagen moeten duren en er 
is eigenlijk maar net genoeg koosjere olie voor 
één dag. En toch blijft de lamp gedurende acht 
dagen branden, een groot wonder (Nes gadol 
haia sham). Wanneer wij dus gedurende de acht 
dagen van Chanoeka-kaarsjes branden, elke dag 
één meer, is het om dit grote wonder te herden-
ken en dat ook aan de buitenwereld te tonen. Als 
je deze week na zonsondergang in de Joodse wij-
ken van Antwerpen rondwandelt, zie je aan de 
vensters van alle Joodse huizen de kaarsjes bran-
den en dat is best wel indrukwekkend. Het Helle-
nisme wilde de Joodse eredienst afschaffen, dat 
lukte niet en dat herdenken wij, ook nu nog meer 
dan 2.000 jaar later.

Jodenvervolging in Gent
Maar in de loop van de meer dan 2.000 volgende 
jaren waren er helaas nog heel veel voorbeelden 
van pogingen om voor eens en altijd komaf te 
maken met de joden. 
Zo bijvoorbeeld 80 jaar geleden. Toen begonnen 

de nazi’s de joden in Europa systematisch te ver-
moorden. Ook hier in Gent, waar ook toen een 
Joodse gemeenschap bestond. Om dit te her-
denken, is er in onze stad een monument (in de 
Lindelei, naast de Coupure) dat de vorm van een 
dreidel (een sevivon heeft - een tol - één van de 
typische zaken die horen bij Chanoeka). 

Net zoals je bij een spel met een tol geluk moet 
hebben, moest je toen ook in Gent vooral heel 
veel geluk hebben als jood. Elk jaar is er in het 
begin van november aan dat monument een her-
denking (in samenwerking met het Vredeshuis 
van de Stad Gent). Daar worden de namen van 
de ongelukkigen voorgelezen, maar veel meer 
dan hun naam zullen wij over hen helaas nooit 
meer te weten te komen. 

Martha's Labyrint van Marc Verschooris
Maar dit jaar verscheen dit boek en daarin krij-
gen we het verhaal van Martha Geiringer, een 
joodse biologe uit Wenen. 
Wanneer Hitler in maart 1938 Oostenrijk binnen-
valt, worden de Weense joden onmiddellijk heel 
gewelddadig aangepakt. Net zoals vele andere 
Oostenrijkse joden besluiten Martha Geiringer 
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Uw bijzondere aandacht voor

en haar zus Gertrude om met de trein via Neder-
land naar Engeland te vluchten. Hun broer Alfred 
was daar namelijk al. Hij was een journalist die 
ook correspondent van het Britse persagent-
schap Reuter in Wenen was. Hij vluchtte naar 
Londen in de koffer van de auto van een colle-
ga. Martha en Gertrude nemen in de Zwitserse 
hoofdstad Bern de trein en willen via Nederland 
verder reizen naar Londen. Maar de Nederlandse 
grens blijft potdicht voor joodse vluchtelingen en 
zo komen ze per ongeluk in Antwerpen terecht. 

Door toedoen van de toenmalige Antwerpse bur-
gemeester Camille Huysmans worden ze tijdelijk 
opgevangen in het Antwerpse YWCA (= Young 
Women’s christian Association), een protestant-
se organisatie die ook in België op heel wat plaat-
sen een afdeling had. Dan komt daar een Gent-
se dame op bezoek - dokter in de geneeskunde 
Yvonne Fontaine wet wie Martha kennis maakt. 
Camille Huysmans doet nog meer voor Martha. 
Als voorzitter van de Belgische Kamer van Volks-
vertegenwoordiging (nu het federale parlement) 

schrijft hij in een brief aan de toenmalige minis-
ter van Binnenlandse Zaken dat hij zichzelf garant 
stelt voor de onkreukbaarheid van deze jonge 
dame, die van niemand het werk ontneemt - Je 
me porte garant de la parfaite honorabilité de 
cette jeune femme, qui ne prend le pain de per-
sonne. Door toedoen van een Gentse professor 
kan Martha in zijn laboratorium in de Gentse uni-
versiteit aan de slag als hulpkracht. 

Ds. en mevrouw Pichal
Zo belandt Martha Geiringer in Gent en natuurlijk 
komt ze daar weer in contact met dokter Yvonne 
Fontaine. Die is namelijk ook actief in de Gentse 
Foyer van de YWCA, die geleid wordt vanuit de 
protestantse kerk in de Brabantdam, waar op dat 
moment meneer Pichal dominee is. Mevrouw 
Pichal, Anne Verrey, is afkomstig uit Lausanne 
en is voorzitster van de Union Chrétienne fémini-
ne, een organisatie die ook hulp biedt aan jood-
se vluchtelingen. Dominee Pichal is dan weer 
eveneens verbonden met de Gaspard de Coligny 
school waar joodse kinderen werden ondergedo-
ken. De familie Pichal was dus actief betrokken 
bij de hulp aan de joden, ook hier in Gent. Maar 
na de oorlog was daar weinig belangstelling voor. 

Het gewone leven moest weer op gang komen en 
dat slorpte alle aandacht op. Ook het joodse le-
ven in Gent kwam opnieuw van de grond en dus 
ook de joodse feesten. Daarvoor kon de Joodse 
gemeenschap meestal terecht in de Patisserie 
Bloch in de Veldstraat. Maar die sloot definitief 
haar deuren in 2008, nu 15 jaar geleden. Sinds-
dien viert de joodse gemeenschap van Gent heel 
wat van de feesten in de benedenzaal van het 
PCC, die onlangs helemaal gerenoveerd werd. 
Hier hingen altijd de schilderijen van dominee Pi-
chal en zijn vrouw en die hangen hier nu nog. Wij 
hebben in het verleden voor onze feesten deze 
schilderijen altijd opzij gelegd. Dank zij dit boek 
hebben wij de familie Pichal leren kennen. Wij 
weten nu dat zij zich actief ingezet hebben om 
hulp te bieden aan de joden tijdens de tweede 
wereldoorlog. 
In de Talmoed valt te lezen: ‘wie één mens doodt, 
doodt de hele mensheid, wie één mens redt, redt 
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de hele mensheid'. Zij hebben joodse mensen ge-
holpen, waarvoor ze persoonlijk grote risico’s na-
men. Wij zullen hun schilderijen in de toekomst 
nooit meer weghalen, in tegendeel zij behoren 
tot de Rechtvaardigen en dat mag nooit meer 
vergeten wordt. Zij zijn voor altijd op onze fees-
ten onze eregasten.  

Joodse eredienst vandaag
En mocht je denken dat er op dit moment geen 
problemen meer zijn voor de joden in dit land, 
dan heb je het verkeerd voor. 

Opnieuw worden bepaalde aspecten van de ere-
dienst in vraag gesteld, wat 2.200 jaar ook al het 
geval was in de tijd van het Hellenisme. Al een 
paar jaren geleden, is de koosjere slacht in Vlaan-
deren en Wallonië verboden. In het Vlaamse par-
lement gebeurde dit zelfs zonder enige discussie. 
De Antwerpse rabbijn Kornfeld had namelijk een 
tekst opgestuurd naar alle leden van het Vlaam-
se parlement met de argumentatie dat bij de on-
verdoofde joodse slacht er altijd op gelet wordt 
dat het dier niet afziet. De joodse slagers hebben 
een jarenlange opleiding doorlopen en alle de-
tails worden bij elke slacht nagegaan. Ik ben daar 
goed van op de hoogte want ik heb de tekst van 
rabbijn Kornfeld nagelezen op taalkundig vlak. 
Maar op het laatste werd net voor het parlemen-
tair reces, dit item op de agenda vooruit gescho-
ven. De brieven van de rabbijn kwamen pas op 
de dag zelf bij de parlementsleden aan. Er werd 
gewoon gestemd, zonder debat hierover.

Alleen in het Brusselse parlement is hier een ern-
stig debat over gebeurd. Het voorstel tot verbod 
werd er (met een kleine meerderheid) verwor-
pen. Momenteel duiken stemmen op om ook de 
brit mila (de besnijdenis van joodse jongetjes een 
week na de geboorte) te verbieden. Ook nu heeft 
de joodse gemeenschap behoefte aan bondge-
noten om de vrijheid van eredienst die hier sinds 
het ontstaan van België altijd bestond, te verde-
digen. Het gaat hier namelijk om inbreuken op 
de godsdienstvrijheid, een recht dat nochtans 
sinds het ontstaan van België in onze grondwet 
gebeiteld is.

Lieve Schacht
Chanoeka 18/12/2022

Bij de start van een nieuw jaar

met de schoonheid
die je ziet
met de geestdrift
die je wekt
met de ruimte
die je laat
met de vrede
die je brengt
met gevoel
voor humor
met de zorg
voor het geringste
met de troost
van aandacht
met de kracht van eenvoud
ben je in staat
om bergen te verzetten

(Kris Gelaude)
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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 
aangeboden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd 
voor...

04 december Evie Jacques ter bemoediging
11 december Lidy De Brouwer ter bemoediging
18 december Anna Van der Vennet ter bemoediging
25 december Marleen Marchant ter bemoediging

Activiteitenkalender
Zondag 08 januari 11:30 Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 11 januari 09:30 Kerkenraad (consistoriekamer)
Zaterdag 14 januari 15:30 Gebedsweek - onthaal in Orthodoxe kerk
    18:00 Gebedsweek - Vespers in Orthodoxe kerk
Zondag 22 januari 17:00 Gebedsweek - oec. dienst St. Pieterskerk 
Zondag 29 januari  Sluitingsdatum Kerkbrief
Woensdag 08 februari 19:30 Kerkenraad (bij Bea Baetens)
Zondag 12 februari 10:00 Kerkdienst met Heilig Avondmaal
    12:00 Lunchzondag
     Vertelnamiddag met Sam Degraeve

Agenda

Kerkbrief digitaal
Ontvangt u graag de digitale versie van deze Kerkbrief? 
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com en u kunt de Kerkbrief met verschillende 
foto’s in kleur lezen.
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Dienstenrooster

Zondag, 1 januari                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Patrick Beuckels
Koffiedienst   Micheline Morel
 
Zondag, 8 januari                                                                                                          Nieuwjaarsreceptie
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst   Rita Martens
 
Zondag, 15 januari                                                                                                                                       
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 
Koffiedienst   Bea Baetens
 
Zondag, 22 januari                                                                                                                                       
Voorganger   Els Maassen
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut/ Micheline Morel 
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 
Koffiedienst   Micheline Morel
 
Zondag, 29 januari                                                                                                                                       
Voorganger   Francis Van De Walle
Kerkenraadsleden van  dienst Bea Baetens / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Wereldlepradag
Organist(e) 
Koffiedienst   Jo en Mireille Cottenier
 
Zondag, 5 februari                                                                                                                                        
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Francis  Van De Walle / Aletta Rambaut
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 
Koffiedienst    William en Julie Vanderbauwhede
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Bijbelleesrooster

Bepaalde foto's: Pixabay gratis

 januari   

zo 1  Numeri 6:22-27  Moge de Heer u zegenen
ma 2  Psalm 89:1-19  Eeuwige liefde
di 3  Psalm 89:20-38  Nooit breek ik mijn woord
wo 4  Psalm 89:39-53  Waar is uw liefde van vroeger?
do 5 Numeri 9:15-23  De wolk die rust
vr 6 Matteüs 2:1-12  Waar is de koning?
za 7 Matteüs 2:13-23  Een vroege vlucht
zo 8 Matteüs 3:1-12  Een stem roept in de woestijn
ma 9 Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij?
di 10 Psalm 20  Anderen vertrouwen op paarden
wo 11 Spreuken 16:1-9  Vertrouw bij je werk op de HEER
do 12 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver
vr 13 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel
za 14  Jesaja 41:1-7  Zet het beeld met spijkers vast 
zo 15 Jesaja 41:8-20  Wees niet bang
ma 16 Jesaja 41:21-29  Kijk, daar zijn ze!
di 17 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood
wo 18 Spreuken 17:15-28 Een grote mond 
do 19 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden 
vr 20 Spreuken 18:13-24 Koester je tong
za 21 Psalm 63  Ik ben aan U gehecht
zo 22 Matteüs 4:12-17  Schitterend
ma 23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje
di 24 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt
wo 25 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad
do 26 Psalm 60  Keer ons lot ten goede
vr 27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd
za 28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld 
zo 29 Psalm 37:1-11  Blijf kalm
ma 30 Psalm 37:12-24  Ga met vaste tred
di 31 Psalm 37:25-40  Blijf op de weg

 februari   

wo 1 Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen
do 2 Spreuken 20:11-20 Twee maten
vr 3 Spreuken 20:21-30 Twee gewichten
za 4 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen
zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord


