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Colofon 

D 
e Protestantse Kerkbrief is het 

blad van de Protestantse Kerken 

in en rond Brussel. 

Het verschijnt een zestal keren per jaar. 

E-mailadres: kerkbrief@gmail.com 

Redac.e: .jdelijk vacant 

Verantwoordelijke uitgever: 

ds. Douwe Boelens 

 

De redac.e behoudt zich het recht voor om 

een ingezonden ar.kel in te korten, 

redac.oneel te bewerken of niet te 

publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor 

de inhoud van de ar.kelen en slechts ten 

dele voor de s.jl. Reac.es zijn al.jd welkom! 

 

Uiterste inleverdatum voor de kopij 

Kerkbrief april-mei 2023: zondag 26 maart 

Ma-eüs Passie op zondag 26 maart 

Laudate Dominum brengt eigen#jdse versie 

van klassiek Passie-verhaal 
 

K 
oor en combo Laudate Dominum 

uit Sprang-Capelle (Nederland) 

brengen op weg naar Pasen de 

Ma;eüs Passie. 

Het is een eigen.jdse muzikale vertelling van 

het lijdensverhaal van Jezus. 

In 2006 voerde het koor deze Passie voor het 

eerst uit. Sinds die .jd zijn er veel moderne 

Passion-uitvoeringen ontstaan. De Ma;eüs 

Passie blij? dicht bij het verhaal uit de bijbel, 

en brengt het heel dicht bij ons eigen leven. 

Ook daarin gaat het over liefde en lijden, 

over dromen en vrijheid, maar ook over 

woede en eenzaamheid, verraad en ook 

verzoening. Een eigen combo ondersteunt 

het koor, dat sinds 2016 onder leiding staat 

van O;o Grevink. 
 

Ma-eüs Passie 

De Ma;eüs Passie is geschreven door Piet 

van Midden en Gerard van Amstel. In deze 

nieuwe Passion-uitvoering is de rol van 

Maria, de moeder van Jezus, belangrijker 

geworden. Velen herkennen zich in de 

moedergevoelens, die zij gehad moet 

hebben bij het zien van het lijden van haar 

kind. Het koor hee? daarom nu een indruk-

wekkend Stabat Mater opgenomen van 

dezelfde componist en geschreven door de 

broer van Van Midden, Gerard. 
 

De uitvoering vindt plaats op zondag 26 

maart, de vijfde zondag van de 40 dagen, in 

het kader van de kerkdienst. De kerkdienst 

begint, zoals gewoonlijk, om 10.15 uur aan 

de Nieuwe Graanmarkt in Brussel. 

Avond van het Oecumenisch Forum 

Den Blank Overijse 

Begijnhof 11 

Donderdag 2 maart 2023 om 20.00 uur 

Tom Sauer 

Een pleidooi 

voor collec#eve veiligheid in de wereld 

Hoe moet het verder 

met de oorlog in Oekraïne? 
 

Toegang: € 5 (in de voorverkoop) 

of € 8 (aan de kassa) 
 

Oecumenisch Forum en Davidsfonds Overijse 

(meer info op pag. 7) 
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Medita#e 

Veer#gdagen-project: “Wie is Jezus?” 

J 
ezus is door een farizeeër, genaamd 

Simon, uitgenodigd voor een maal.jd 

waarbij verschillende gasten 

aanwezig zijn. Wanneer Jezus daar is, komt 

er opeens een vrouw het huis binnen. In die 

.jd bestond de gewoonte dat arme mensen 

bij het huis van rijke volksgenoten mochten 

aankloppen om de restjes van de maal.jd in 

ontvangst te nemen. Van deze gewoonte 

maakte de vrouw waarschijnlijk gebruik om 

het huis van de farizeeër binnen te glippen. 

Ze wist dat Jezus daar was en wilde Hem 

graag ontmoeten. De naam van de vrouw 

wordt niet genoemd, maar wel dat ze in de 

stad bekendstond als zondares. Misschien 

was ze een pros.tuee. 
 

Tot ieders verbazing loopt de vrouw naar 

Jezus toe en haalt een kruikje met dure olie 

tevoorschijn. Dan begint ze te huilen. Ze 

veegt de tranen, die op Jezus’ voeten 

gevallen zijn, weg met haar loshangende 

haren. Daarna kust ze de voeten van Jezus 

en giet de olie eroverheen. Terwijl dit alles 

gebeurt, kijkt Jezus rus.g toe. Hij grijpt niet 

in. 
 

Waarom deed de vrouw dit? De tekst vertelt 

ons op dit punt nog niets over haar 

gedachten. Wel over die van Simon, de 

farizeeër. Hij ergert zich eraan dat Jezus de 

vrouw niet hee? tegengehouden. En hij trekt 

er de conclusie uit dat Jezus geen profeet 

van God kan zijn. Als Hij dat wel was 

geweest, had Hij namelijk geweten dat de 

vrouw een zondares was, en dan zou Hij dit 

allemaal niet hebben toegelaten. 
 

Maar Jezus bewijst Simon dat Hij wél in de 

harten van mensen kan kijken. Ook in het 

hart van Simon zelf. Jezus weet precies wat 

Simon denkt, en Hij reageert daarop. 

Hij vertelt hem een gelijkenis waaruit 

duidelijk wordt dat iemand die veel zonden 

hee? begaan, dankbaarder is wanneer hij 

vergeven wordt dan iemand die weinig 

zonden hee? gedaan. Zo is het ook met de 

vrouw in vergelijking met de farizeeër. De 

vrouw hee? in haar leven veel gezondigd. 

Door wat zij voor Jezus hee? gedaan, de 

liefde die zij Hem hee? getoond door zijn 

voeten af te drogen en te zalven, laat ze zien 

hoe dankbaar ze is dat Jezus haar wil 

vergeven. Hoewel Jezus pas later in het 

verhaal zijn vergeving daadwerkelijk uit-

spreekt, had de vrouw er vertrouwen in en 

geloofde ze dat Jezus haar wilde vergeven. 

De farizeeër daarentegen, die weinig zonden 

had begaan, liet ook maar weinig dankbaar-

heid aan Jezus zien. Hij had Hem niet eens 

water gegeven om zijn voeten te wassen. 

Het zal wel even slikken zijn geweest voor 

Simon, toen Jezus hem dit voorhield. 
 

Dan zegt Jezus tegen de vrouw: ‘Alles wat je 

verkeerd hebt gedaan, is je vergeven.’ De 

mensen in het huis van Simon zijn opnieuw 

verbaasd: ‘Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden 

vergee??’ (NBV21). Een gewoon mens hee? 

niet de bevoegdheid om iemand al zijn 

zonden te vergeven, alleen God hee? dat. 

Door de vrouw vergeving te schenken laat 

Jezus zien dat Hij bij God hoort, de God die 

zonden vergee? en die genadig is en 

liefdevol (Nehemia 9:17). 

Bron: BijbelBasics 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

Wie is Hij, 

dat Hij de zonden van mensen vergee�? 

Lucas 7:36-50 
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Bij de kerkdiensten 

Zondag 5 februari 

5
de

 zondag na Epifanie, 

Gemeentevergadering 

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager Jart Voortman 

Organist Felix Snyers 

Gemeentelid Rob van Drimmelen 

Collectes VPKB/Kerk 

 

Zondag 12 februari 

6
de

 zondag na Epifanie 

Voorganger N.N. 

Ambtsdrager Paola Vitulano 

Organist Raymond Auquier 

Gemeentelid Greet Heslinga 

Collectes Kerk & Wereld/Kerk 

 

Zondag 19 februari 

7
de

 zondag na Epifanie, 

dienst van Schri  en Tafel 

Voorganger Douwe Boelens 

Ambtsdrager Eugène Kitoko 

Organist Anna Rusakova 

Gemeentelid Frits Bas.aens 

Collectes Diaconie/Kerk 

 

Zondag 26 februari 

1
ste

 zondag van de 40 dagen 

Voorganger Luc Nijs 

Ambtsdrager Lex Buddingh 

Organist Raymond Auquier 

Gemeentelid Ko van der Meer 

Collectes Protestantse Solidariteit/

Kerk  

Zondag 5 maart 

2
de

 zondag van de 40 dagen 

Voorgangers ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager Jart Voortman 

Organist Felix Snyers 

Gemeentelid Rob van Drimmelen 

Collectes VPKB/Kerk 

 

Zondag 12 maart 

3
de

 zondag van de 40 dagen; ook 

dienst in Zavelenborre 

Voorganger ds. Edwin Delen 

Ambtsdrager Anita Bultena 

Organist Raymond Auquier 

Gemeentelid Cathrien Orie 

Collectes PSC/Kerk 

 

Zondag 19 maart 

4
de

 zondag van de 40 dagen, 

Ac#e Vrijwillige Bijdragen 

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager Eugène Kitoko 

Organist Anna Rusakova 

Gemeentelid Greet Heslinga 

Collectes Kerk & Wereld/Kerk 

 

Zondag 26 maart 

5
de

 zondag van de 40 dagen 

Ma-eüs Passie door het koor 

Laudate Dominum uit Sprang-Capelle 

o.l.v. ds. O-o Grevink 

Voorgangers ds. O;o Grevink en ds. 

Douwe Boelens 

Ambtsdrager Paola Vitulano 

Gemeentelid Frits Bas.aens 

Collectes Jumelage ABL-Kirinda/Kerk 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Brussel 
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Zondag 2 april 

6
de

 zondag van de 40 dagen, 

Palmzondag 

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager Jart Voortman 

Organist Felix Snyers 

Gemeentelid Rob van Drimmelen 

Collectes Gevangenispastoraat/Kerk  

Kerkdiensten Bethlehemkerk Anderlecht 

Zondag 12 februari 

6
de

 zondag na Epifanie 

dienst van Schri  en Tafel 

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdragers Johanna Jonkman en 

Henri Van de Wouwer 

Collectes Protestants Sociaal Centrum/

Kerk 

Zondag 12 maart 

3
de

 zondag van de 40 dagen 

dienst van Schri  en Tafel 

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager Georges Van de Wouwer 

Gemeentelid Freddy Van de Wouwer 

Collectes Protestantse Solidariteit/

Kerk  

G 
raag nodig ik u uit op het Taizégebed  

van zaterdag 25 februari 2023 om 

20.00 uur in de Weekkapel van de 

Dominiek Saviokerk, Sta.onsstraat 275, Dilbeek. 

Je bent welkom! 

Ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer: 

treinsta.on Dilbeek op loopafstand buslijnen 820 

- 129 - 810 - 136 

De data van de volgende bijeenkomsten zijn:  

25 februari, 25 maart, 22 april, 20 mei, 24 juni 

telkens op zaterdag om 20.00 uur 

Taizégebed in Dilbeek op 25 februari en 25 maart 

Bijbelkring in Wemmel 

 

O 
p de volgende dagen zal er een 

Bijbelkring worden gehouden in 

Wemmel: op de maandagen 

13 februari, 13 maart, 17 april en 15 mei. 

Op 13 maart, in de vierde week van de 

Veer.gdagen.jd, vieren we dan ook de 

Maal.jd van de Heer. 

De Bijbelkring wordt gehouden aan huis bij 

mevr. Annemarie Haverkorn. Haar adres 

staat vermeld in het Gemeenteboekje. 

De middagen beginnen al.jd om 14.30 uur. 
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In memoriam: Hedwig Jonkman 

O 
p 23 december 2022 is Hedwig 

Jonkman vredig ingeslapen. 

Zij verbleef sinds januari 2020 in 

het rusthuis in Anderlecht. Het was een 

beetje een gedwongen verhuis, daar de 

gebouwen van de Bethlehemkerk verkocht 

werden. Zij woonde sinds haar terugkeer uit 

Spanje in het kostershuis. 

Alhoewel zij nooit officieel als kosteres werd 

aangesteld, nam zij die taak zeer ter harte. 

Door haar zieke man was ze aan huis gebon-

den en stond dus al.jd ter beschikking. 

Iedereen kon bij haar terecht. Was iemand 

van de huurders van de kerk zijn sleutel 

vergeten, dan deed zij wel de deuren open 

en ook weer dicht na het vertrek. De post 

kwam bij haar terecht en die verdeelde ze, 

steeds met de glimlach. Zat iemand met een 

probleem dan was een schouderklopje en/of 

gebed nooit ver weg. 

Met de verantwoordelijken van de diverse 

kerken die in de Bethlehemkerk aanwezig 

waren kon ze goed opschieten. Door haar 

talenkennis kon iedereen bij haar terecht. 

Voor de buren had ze steeds een glimlach en 

een luisterend oor. Stond er iemand voor de 

kerkdeur, dan kwam ze kijken of ze kon 

helpen en een geloofsgetuigenis was ook 

steeds bij de hand. 

Ik hoor haar nog al.jd zeggen: “wij moeten 

zaaien en de Heer doet de rest”. Haar geloof 

was rotsvast en een voorbeeld voor velen. 
 

Toen de corona-

pandemie uitbrak en 

zij niet meer naar 

buiten mocht, nam 

haar geheugenverlies 

de overhand. Vooral 

haar kortetermijn-

geheugen speelde 

haar parten. 

Zij, die al.jd tussen de 

mensen was, moest nu 

op haar kamer blijven. 

Ook familiebezoek van buitenaf was 

uitgesloten. Alleen telefonisch kon nog 

gecommuniceerd worden. Fataal werd haar 

val op 26 augustus  gebroken heup. Ze 

werd bedlegerig; moest nog eens in het 

ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen, 

had een open wonde op haar been en de 

ziekenhuisbacterie had de weg ernaartoe 

gevonden. 

Haar gezondheid ging verder achteruit maar 

haar geloof bleef. Steeds herhaalde ze: “Als 

de Heer mij in leven houdt, betekent dit dat 

Hij mij hier nog nodig hee",” en ze zaaide tot 

het einde toe. 

Een paar dagen voor haar overlijden vroeg ze 

mij nog: “Kom je me halen en gaan we op 

reis?” toen heb ik haar geantwoord: “Neen, 

zus wij gaan niet op reis; op reis ga je als de 

Heer je komt halen” en daar had ze vrede 

mee, dat vond ze goed. 
 

Johanna Jonkman  

Gemeentenieuws 

Afwezigheid ds. Douwe Boelens van 22 t/m 24 februari 

D 
e ‘Gemeinscha� Evangelischer 

Kirchen in Europa’ (GEKE) houdt 

van 22 t/m 24 februari  een 

consulta.e in Hildesheim, Duitsland, over 

“de Prak%jk en de Theologie van de Maal%jd 

van de Heer”. 

Als ‘Coördinator Ambten (Nederlandstalig)’ 

ad interim, voor welke func.e de Synodale 

Raad een beroep op mij hee? gedaan, hoop 

ik, samen met mijn Franstalige collega, ds. 

Priscille Djomhoué, de VPKB op deze 

consulta.e te vertegenwoordigen. 

Enig voorwerk is vereist: studies die moeten 

worden doorgenomen. Ik hoop erop dat 

deze consulta.e een verrijking inhoudt. 
 

ds. Douwe Boelens 
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Bijeen 

Lezing rond collec#eve veiligheid 

O 
p donderdag 2 maart 2023 houdt 

prof. dr. Tom Sauer om 20.00 uur 

een lezing over het thema: “Een 

pleidooi voor collec#eve veiligheid in de 

wereld”. 
 

Tom Sauer is 

professor 

aan de 

Universiteit 

Antwerpen 

(departe-

ment 

Poli.eke 

Wetenschap-

pen) en lid 

van de raad 

van bestuur van Pax Chris. en het Vlaams 

Vredesins.tuut. 
 

De oorlog in Oekraïne – in Europa – doet ons 

bredere vragen stellen over hoe oorlogen 

tussen staten in de toekomst te voorkomen 

zijn.  

‘Wat Rusland gedaan hee", is volledig uit 

den boze. Regels zijn er om gerespecteerd te 

worden. De vraag blij" wel waarom Poe%n 

Oekraïne aangevallen hee", en eerder de 

Krim hee" ingenomen. Hee" Rusland 

offensieve of defensieve bedoelingen? 

Zou het kunnen dat Rusland zich in de hoek 

geduwd voelde door het Westen? 

Antwoorden op deze vragen zullen helpen 

om mee een uitweg uit dit conflict te vinden.’ 

aldus Tom Sauer.   
 

Hij pleit voor een veiligheidsorde gebaseerd 

op collec.eve veiligheid. 
 

De lezing wordt georganiseerd door het 

Oecumenisch Forum, een samenwerkings-

verband tussen de gemeenschap van de 

Zavelenborrekapel in Overijse en onze kerk.  
 

Plaats van samenkomst: 

Den Blank, Begijnhof 11, Overijse 

D 
e Kompaskampen worden al sinds 

1959 jaarlijks georganiseerd. 

Jongeren en kinderen komen van 

heinde en verre voor een geweldig tenten-

kamp midden in de ongetemde natuur: een 

week zonder alle gebruikelijke luxe van thuis, 

maar des te gezelliger! 
 

Zomerkampen 2023 

We konden ons niet meer inhouden en 

hebben opnieuw supertoffe kampen gepland 

deze zomer. De data voor de kampen zijn: 

• Ouwe bollen, 1 t/m 8 juli, gezinnen 

• Tripleks, 8 t/m 15 juli, 13-16 jaar 

• Dupleks, 15 t/m 22 juli, 10-13 jaar 

• Simplex, 22 t/m 29 juli, 7-10 jaar 
 

Loca#e 

Het kampterrein bevindt zich in de Ardennen 

nabij Gouvy. We rijden er samen heen met 

de bus, vertrekkende vanuit het treinsta.on 

in Leuven. 

Het kampterrein is rus.g gelegen midden in 

de prach.ge natuur, ver weg van de dagelijk-

se technologie en drukke asfaltwegen. 
 

Prijs 

De richtprijs voor de kinderkampen is € 185 

voor het jaar 2023. 

Elke Tripleks, Dupleks en Simpleks deel-

nemer is verzekerd tegen ongevallen. 

Er is een prach.ge folder voor de kampen! 

Bekijk hem op kompaskamp.be/folder.  
 

De Kompaskampen vzw werd opgericht in 

1959 door een groep protestantse jongeren. 

We merkten in 2016 echter dat Kompas-

kampen en de Protestantse kerk beter hun 

wegen zouden scheiden, wat meer in over-

eenstemming was met de realiteit op het 

kamp. 

Het laat ons toe de kampen verder te laten 

ontwikkelen naar wat ze echt horen te zijn; 

de leukste week van het jaar voor ieder kind, 

ongeacht achtergrond, aYomst of religie. 

Kompaskampen 
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Interview met Ferdinand Dehousse, a redend penningmeester 

VPKB 

Het mandaat van na%onaal penningmeester Ferdinand Dehousse kwam ten einde in december 

2022. Koen Kinsbergen vervangt hem. Wij bedanken Ferdi voor zijn vele jaren trouwe dienst. 

Ferdinand Dehousse hee" aanvaard om op enkele vragen te antwoorden 

naar aanleiding van zijn vertrek.  

Welke plaats hee  het geloof in je leven? 
 

W 
ow! Een las.g antwoord. 

Komt wat ik geloof overeen 

met de ware betekenis van 

het Evangelie? Da’s al.jd een dilemma. Dat 

moet immers regelma.g in vraag worden 

gesteld. Maar los daarvan is het geloof al.jd 

in mijn leven, met wisselende intensiteit. Er 

zijn geen momenten van leven “met” en 

momenten van leven “zonder”. Het geloof 

moet daarom een centrale en permanente 

plaats innemen. 
 

Hoe lang engageer je je al voor de 

Protestantse Kerk? 

Als ik zeg “al.jd al”, overdrijf ik. Toen ik 

zes.en was, schreef de dominee van mijn 

kerkgemeente me in voor een opleiding tot 

jeugdanimator, enigszins tegen de zin van 

mijn ouders. Het was de jeugdcommissie van 

de kerk, de latere Protestantse Jeugddienst 

(SPJ), die deze opleiding organiseerde. 

Sindsdien is mijn engagement soms meer, 

soms minder maar al.jd constant geweest. 
 

Over welke taken ben je bijzonder 

tevreden? 

Mijn mandaat van negen en een half jaar 

hee? mij veel bijgebracht. Twee punten 

vallen mij op. 

De VPKB hee? een perfect werkende boek-

houding. Dit is het resultaat van hard 

werken, maar dat lijkt me ook in overeen-

stemming met het geloof. De VPKB hoe? 

zich nergens voor te schamen en hee? niets 

te verbergen. Het financieel en admini-

stra.ef beheer van de VPKB verloopt goed 

en kan de kerk niet in opspraak brengen. 

Ten tweede werkt het team nu zoals voor 

een vzw. De complexiteit van de wetgeving 

maakt dat men niet even informeel (famili-

aal) zoals vroeger kan werken. Een professio-

nalisering hee? zich opgedrongen, ook 

omdat het personeel van de Brogniezstraat 

niet uit de VPKB komt. Het team hee? veel 

troeven en het gaat de goede kant op. 
 

Wat is de rol van de financiën in het leven 

van de Kerk? 

Laat me duidelijk zijn: essen.eel. Het finan-

ciële leven is de barometer van het leven van 

onze kerken. Als er financiële problemen 

zijn, is dat de ui.ng van dieperliggende 

problemen. 
 

Hoe ziet u de huidige situa#e van de Kerk? 

Als ik het verband leg met de vorige vraag, 

zou ik zonder oordeel vellen, zeggen dat het 

een kwes.e is van hoe diep verankerd het 

geloof is. Te vaak (en dat is niet nieuw) is de 

kerk een beetje een op.oneel extraatje in 

het leven. Maar we moeten ook aanvaarden 

dat het leven in de kerk van vandaag geens-

zins overeenkomt met het “kerkelijk leven” 

van twin.g jaar geleden. Onze samenleving 

evolueert en de kerk hee? moeite zich aan 

te passen; zij loopt vaak achter. 

Dit is een serieuze kwes.e die de kerk niet 

kan negeren. 
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Hee  u een visie op de toekomst van de 

kerk? 

Sommige kerkgemeenten zijn aan het eind 

van hun levenscyclus. De context waarin zij 

ontstaan is vandaag de dag niet meer 

aanwezig. Dit neemt niet weg dat deze 

kerkplekken belangrijk waren en ons veel 

vreugde hebben geschonken. Dat is nu 

eenmaal het leven… 

Andere kerkgemeenten zijn nog steeds een 

bron van vreugde en daar mogen we fier op 

zijn. 

Maar we moeten ople;end blijven. Ons 

“kerk-zijn” moet veranderen en onze 

schroom houdt ons soms tegen. 

Laat ons vertrouwen hebben en aandach.g 

blijven voor wat de Heer voor ons, vrouwen 

en mannen, in de wereld van vandaag in 

pe;o hee?. De Heer zij geloofd. 
 

Bron: nl.protestant.link 

Open colleges en gastcolleges aan de Protestantse Faculteit 

Bijzondere Synodevergadering op 13 mei 2023 

  

O 
p zaterdag 13 mei 2023 zal een 

bijzondere Synodevergadering 

doorgaan in Brussel. Het centrale 

thema van deze Synodevergadering is het 

predikantenbeleid van de VPKB. Ter voor-

bereiding stuurde de Synodale Raad een 

discussiestuk rond. Dit discussiestuk is een 

aanzet tot een predikantenbeleid dat een 

eerlijke verdeling naar verloning en werklast 

beoogt. De voorstellen hebben niet alleen 

voor de predikanten maar ook voor de 

gemeenten gevolgen. Het gaat o.a. over een 

procentuele inschaling van de gemeenten op 

werklast, waarbij gemeenten onder de 50% 

een predikant moeten delen; een onder-

scheid tussen junior- en seniorpredikanten, 

het verhogen van het bovenplaatselijk werk 

van 10% naar 20%, een strengere controle 

op de ‘leggers’ bij het beroepingsproces, en 

een herverdeling, waarbij de districten van 

zes naar drie gaan en de districtsvoorzi;ers 

vol.jds worden vrijgesteld. 

In .jden van krimp is een nieuw predikanten-

beleid meer dan nodig. Het discussiestuk 

moet gezien worden als een eerste aanzet 

voor een gedetailleerd beleidsplan. De voor-

gestelde maatregelen – waarvoor goede 

redenen zijn – hebben wel verregaande 

gevolgen, ook financieel. Daarom is het zeer 

belangrijk dat zowel kerkenraden, bestuurs-

raden als de districten het plan goed 

bestuderen en bespreken. 
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Boekbespreking 

D 
it is de .tel van een nieuwe 

historische pil voor hen die graag 

dikke boeken lezen. 

Het boek telt 550 pagina’s (noten, biblio-

grafie en andere bijlagen niet meegerekend) 

en ik heb het inmiddels uit. 

Waarom fascineert dit boek me zo, hoewel 

het toch in bloed gedompeld is en ik bepaald 

niet van geweld houd? 

Om te beginnen gaat het over onze eigen 

geschiedenis: die van de protestanten in de 

Lage Landen. 

Maar… geuzen waren misschien wel meer 

vrijheidsstrijders dan protestanten. 

In ieder geval is dat het aspect dat de 

auteur, historicus Pieter Serrien vooral laat 

oplichten. 

Hij hee? niet echt veel oog voor het eigene 

van de calvinis.sche religie die koning Filips 

II van Spanje hier met wortel en tak wilde 

uitroeien. 
 

Deze volksrebellie begon hoe dan ook als 

een gezamenlijke opstand van de Zuidelijke 

en de Noordelijke Nederlanden. Geuzen 

kwamen zowel uit het zuiden als uit het 

noorden. De eerste stad die openlijk in 

verzet ging, Valencijn (vandaag Valen-

ciennes), ligt tegenwoordig zelfs in Noord-

Frankrijk. De calvinis.sche dominee Guido 

de Brès was daar één van de leiders van het 

verzet en na de jammerlijke nederlaag 

kos;e het ook hem zijn leven. 
 

Pieter Serrien is leraar geschiedenis in 

Kon.ch (aan het St. Rita College). Hij 

bedankt in zijn dankwoord mijn geliefde 

boekhandel ‘De Boekuil’ in Morstel voor de 

uitstekende service. Hij woont hier dus om 

de hoek en ook op de omslag staat een 

gravure van ‘om de hoek’: het brandende 

stadhuis van Antwerpen, met vechtende en 

reeds gesneuvelde mensen op de voor-

grond, .jdens de Spaanse Furie (1576). Ik 

bedoel maar: ook in dit opzicht is het 

geschiedenis van dichtbij. 

 

Eerder 

schreef 

Pieter Serrien 

‘Tranen over 

Mortsel’ (in 

2008), vooral 

op basis van 

persoonlijke 

getuigenissen 

van mensen 

die deze 

afschuwelijke 

bombarde-

menten 

.jdens de 

Tweede 

Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ook in 

dit boek over de Geuzen zijn het vooral 

persoonlijke getuigenissen van .jdgenoten, 

zoals dagboekschrijvers en brievenschrijvers 

die hij als bronnen gebruikt. Dit gee? een 

zeer levendige toets aan het geheel. 

Maar ja… het blij? een verhaal dat in bloed 

is gedompeld. 
 

De grote held van dit boek is daarom voor 

mij Dirck Volckertsz Coornhert (1522-1590), 

een religieuze humanist, die meer dan eens 

in ballingschap moest gaan omdat zijn 

ideeën over religieuze toleran.e en de 

scheiding van kerk en staat niet gepruimd 

werden door zijn .jdgenoten. 

Hij was zijn .jd ver vooruit en zijn gedach-

tengoed is tot vandaag de dag actueel! 
 

Op 7 juni hopen we in Antwerpen (de 

Wijngaard, Sanderusstraat 77) de auteur 

Pieter Serrien te horen spreken over zijn 

boek. Dan kunnen we onze vragen en 

bedenkingen met hem persoonlijk delen. 

Al met al een mooie gelegenheid om ons te 

bezinnen op de geschiedenis van onze 

‘gereformeerde’ ofwel protestantse 

iden.teit! 
 

Marieke den Hartog (Boechout)  

Opstand! Geuzen in de lage landen 1565 - 1578 
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Kinderkerk 

(Niet) uitgenodigd 
 

J 
ezus is uitgeno-

digd om te komen 

eten bij een rijke 

farizeeër genaamd 

Simon. 

Farizeeërs waren mensen 

die zich streng hielden 

aan de regels van de 

joodse godsdienst. 

Behalve Jezus waren er 

nog meer gasten bij de 

maal.jd. Rijke mensen 

organiseerden in die .jd 

vaak maal.jden waarbij 

ze allerlei belangrijke 

gasten uitnodigden. 

Tijdens het eten konden 

die met elkaar praten 

over onderwerpen zoals 

poli.ek. 
 

Tijdens de maal.jd bij 

Simon, komt er opeens 

een vrouw naar Jezus toe. 

Iemand die slecht bekend 

stond in de stad. 

Zij was natuurlijk niet 

uitgenodigd. Hoe kon ze 

dan toch binnenkomen? 

Het was toen de 

gewoonte om bij zulke 

maal.jden de deuren 

open te laten staan, zodat 

voorbijgangers konden 

meekijken en zodat arme 

mensen de restjes van de 

maal.jd konden ophalen. 

Op die manier kon de 

vrouw in het huis van 

Simon komen. Ze wilde 

dat graag om Jezus te 

ontmoeten. 
 

Uit: BijbelBasics van 

het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap 
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Contact 
Protestantse Kerk Brussel 

Lidkerk van de Verenigde Protestantse Kerk 

in België 

 

Kerkgebouw 

Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel 

Website: www.protestantsekerkbrussel.be 

 

Kerkenraad 

ds. Douwe Boelens - voorzi;er 

0474 - 47 32 43 

Mw. Anita Bultena – moderator 02 734 52 13 

Dhr. Lex Buddingh – scriba 02 772 70 23 

e-mail: lex.buddingh@skynet.be 

Mw. Paola Vitulano - diaken 0478 607 879 

Dhr. Eugène Kitoko - diaken 0485 024 912 

Dhr. Jart Voortman – diaken 02 358 57 29 

 

Dagelijks Bestuur 

Dhr. Bert Kuypers – voorzi;er 056 20 54 39 

Dhr. Mark de Geus – penningmeester 

02 660 53 33 

Vrijwillige bijdragen: Mw. Ingrid Vercruysse 

02 251 59 30 

 

Commissaris gebouwen: Dhr. Theo Orie 

02 466 54 90 

Archivaris: Dhr. Wim De Hertogh 

02 267 66 76 

Website: ds. Douwe Boelens 

 

Kinder- en Jeugdwerk 

Kinderkerk (tot 12 jaar): Janneloes Bouman 

0472 920 609 

Jeugdkerk (vanaf 12 jaar): Jart Voortman 

02 358 57 29 

Catechese: ds. Douwe Boelens 0474 47 32 43 

Predikant regio Brussel, ds. D. Boelens 

Hoogveld 24, 1702 Groot-Bijgaarden 

(verantwoordelijk uitgever) 

Telefoon: 0474 473 243 

E-mailadres: dsdouweboelens@gmail.com 

 

Predikant regio Wezembeek-Oppem, 

Tervuren en Overijse: vacant 

Consulent: ds. Petra Schipper 

 

Kerkelijk bureau en koster: 

Mark van Wechem 

Telefoon: 02 512 03 67 

E-mailadres: 

info@protestantsekerkbrussel.be 

 

De koster hee? zijn vrije dagen 

op maandag en dinsdag, 

de predikant op dinsdag 

 

Rekeningnummers al.jd op naam van 

Protestantse Kerk en BIC: KREDBEBB 

 

Vrijwillige bijdragen: 

IBAN: BE22 4331 1627 6147 

Diaconie: IBAN: BE42 7350 3273 4454 

Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30) 

IBAN: BE41 4331 1482 7110 

Kerkkriebels: IBAN: BE49 7350 0729 3071 

Exploita#e (voor alle andere betalingen): 

IBAN BE89 7350 0834 2085 

 

 

 

Bethlehemkerk Anderlecht 

Lidkerk van de Verenigde Protestantse Kerk 

in België 

 

Walcourtstraat 103, 1070 Anderlecht 

Voorganger: vacant 

Secretariaat: p/a Johanna Jonkman 

Doylijkstraat 36, 1701 I;erbeek 

E-mail: 

secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com 

 

Gi en en bijdragen: 

BE67 7330 2938 7087 

BIC: KREDBEBB 

t.n.v. Protestantse Kerk Anderlecht 


