
Hemelse Vader,
wat zouden wij beginnen
met het licht in onze ogen,
de taal in onze mond,
de gloed van ons hart,
het werk van onze handen,
als U ons niet troost
met uw zegen,
als U het nieuwe jaar niet kroont
met uw goedheid.
Eerbiedig zeggen wij U dank
voor alle zegeningen van het afgelopen 
jaar,
voor uw nabijheid.
Ook voor de toekomst mogen wij 
weten:
naar uw belofte
gaat U met ons mee, alle dagen,
tot aan de voltooiing van ons leven,
tot aan de voleinding van de wereld.
Dank dat U ons vraagt
uw medewerkers te zijn,
maak ons tot een zout
dat de samenleving doortrekt
en smakelijk maakt,
maak uw gemeente tot een licht
dat mensen verlost
van donkere gedachten
en duistere praktijken.
Tot glorie van U, onze Schepper,
tot vrede en vreugde
van al het geschapene.

-Jaap Zijlstra
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Nog voor ik zelfs geboren was zong Johnny Logan al 
‘What’s another year’. Veel mensen hinken aan tegen 

het feit dat heel deze crisis veel langer duurt dan ze ooit 
hadden durven denken toen de eerste lockdown redelijk 

plots werd afgekondigd. Als we sommige historische reflec-
ties mogen geloven, duren pandemieën doorgaans gemak-

kelijk vijf jaar of meer. Daarom ook dat ik blij ben dat ik bij de 
staf eerder een ‘what’s another year’ mentaliteit bespeur. Ina-
demen, rug rechten, hoofd omhoog en weer gaan met nieuwe 
moed, met nieuwe inspiratie, met veel creativiteit. Ook de stu-
denten die nu in onze groepen zitten verdienen onze zorg 
en ons gebed; ook zij hebben nood aan lezingen die hen 
stimuleren, trainingen die hen toerusten voor het leven 
als student in Gods koninkrijk. Lees mee en zie hoe we 
er weer tegenaan gaan.                    -Tom
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- Wat is je favoriete plekje in Gent?
Ik woon vlak bij de Bourgoyen - een natuurreservaat 11 minuten fietsen van 
het centrum van Gent. Daar ga ik graag wandelen, verstoppertje spelen en 
lopen. Het is een stuk schoonheid en stilte waarvan ik kan genieten, en waar 
mijn focus weer op de juiste plaats wordt gezet.

- Waar houd je je mee bezig in je vrije tijd?
Zingen is mijn passie dus zing ik met een koor, en neem ik graag meerstem-
mig liedjes op. Ik geniet enorm van dingen in elkaar steken en beter maken, 
dus klus ik graag aan mijn huis en werk ik graag in de tuin. Wanneer ik de kans 
krijg ga ik graag kamperen om in de natuur te wandelen, op een kampvuur 
te koken, en om tijd door te brengen met vrienden.

- Wat is iets dat mensen echt moeten weten over jou?
Mijn superkracht is alles te rooskleurig inschatten en 
mijn kryptonite is dt-fouten.

- Tot slot, koffie of thee?
Koffie in de ochtend, thee in de namiddag.

Het begint stilaan een traditie te worden, Sem en Ruth 
die tijdens de examenperiode met de cargofiets gevuld met 
thermossen langs de koten in Kortrijk trekken. Studenten 
die gekend zijn met dit initiatief zijn blij hun terug te zien 
en staan al met de koffietas in de hand wanneer ze de deur 
openen. Nieuwe studenten zijn in het begin wat argwanend 
maar ook zij ontdooien snel bij een warme tas koffie of 
chocomelk. 

Mijnstad.be en het laatste nieuws schreven er onlangs 
artikels over. Die kun je lezen via  
https://linktr.ee/ichtusvlaanderen

Binnenkort komt de Algemene Vergadering weer samen - vorig jaar 
stemden ze de nieuwe voorzitter van het bestuur in, hoog tijd voor een 
kennismaking met Martin Turner...

• Groeide op in Birmingham, Engeland
• Afgestudeerd Universiteit van Oxford, 1988 — Engelse literatuur en taal
• Getrouwd met Marjolein Prins (Meryem) sinds 1990
• Nationaal Directeur Operatie Mobilisatie (OM) België sinds 2017, waar 
hij in de jaren 80 en 90 ook tewerkzaam was. Verder heeft hij vooral 
werkervaring in PR, communicatie en marketing (o.a als Director of Com-
munications bij NHS)
• Politiek actief verleden bij de Liberal Democrats 

gespot op instagram

Wat zijn we blij te kunnen melden dat 
ons team weer groeit! Luk Brazle ver-

voegt de staf vanaf februari. Hij zal Olivier 
vervangen als lokale studentenwerker in 
Gent.  Naar goede gewoonte hoort daar 
ook een interview bij...
 
- Luk, wat heb je gestudeerd en waar?
Ik heb Elektromechanica gestudeerd op 
Don Bosco Haacht in het middelbaar, een 
diploma in Bijbel gehaald op Harding Uni-
versity in Arkansas in de Verenigde Staten, 
en heb mijn Master in zendingswerk af-
gewerkt op Abilene Christian University in 
Texas.

- Waarom koos je voor de job als studen-
tenwerker Gent?
Ik heb enorm genoten van mijn studies 
aan de universiteit. Ik heb daar ook veel 
geleerd over mijn eigen geloof, en hoe an-
deren compleet anders kunnen denken. 
Ik ben graag onder jonge mensen, en de 
vragen die studenten durven stellen vind ik 
boeiend en waardevol om te bespreken. Ik 
ben ervan overtuigd dat God in Gent aan 
de universiteit aan het werk is, en dat wil 
ik niet missen. 

Trots introduceren we dit nieuwe éénjarige programma op de Ichtuskalender. Vol 
met kwaliteitstrainingen van evangelisten uit België en Europa, traint en onderbouwt 
Proclama onze studenten en pas afgestudeerden om zelfverzekerd te spreken over 
hun academisch veld door een evangelistische en apologetische lens!
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Afmelden voor de nieuwsbrief via info@ichtus.be

Meld je aan via     om de 
maandelijkse mail van Ichtus Vlaanderen met 
dank- en gebedspunten te ontvangen.
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