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Paasmorgen 2018 in onze kerk

April 

1 Oecumenisch Forum Overijse

3 Bijbelen, Ter IJse, Overijse 

4  Bijbelleesgroep Tervuren

5 Interreligieus concert Molenbeek

5-7  Kinderweekend ProJOP

15 Bijbelkring Wemmel 

23-25  Wijkbijeenkomsten

28 18+ lunch kerk

Mei

2 Bijbelleesgroep Tervuren

5 Gemeentevergadering 

8 Bijbelen, Ter IJse, Overijse

12 Wandeling Europawijk

19  18+ kerk

20 Bijbelkring Wemmel

21-23 Wijkbijeenkomsten

30 ProFest VPKB in Gent

Uiterste inleverdatum juni-juli nummer:  
zondag 12 mei

Colofon

De Protestantse Kerkbrief is het blad van de 
Protestantse Kerk Brussel.

Redactie
ds. Douwe Boelens, ds. Anne Kooi,  
Antoinette Panhuis

E-mailadres
kerkbrief@gmail.com

Druk en lay -out
Drukkerij Colson, Zellik

De redactie behoudt zich het recht voor
om een ingezonden artikel in te korten,

redactioneel te bewerken of niet te publiceren.
Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 

de artikelen en slechts ten dele voor de stijl.
Reacties zijn altijd welkom!
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Meditatie
Pasen als verzoening

Als er iets te zeggen valt over het kruis van Jezus is het, dat 
het duidelijk maakt hoe hopeloos onze quasi-humane, 
al-te-menselijke wereld in elkaar zit. Dat Jezus ‘moest lijden’ 
is de consequentie van maatschappelijke druk waaraan wij 
mensen altijd maar weer gehoorzamen. 
Bijvoorbeeld: als iemand eenmaal tot ‘target’ is gemaakt 
door dominante krachten in onze kring, is het bijna 
Godsonmogelijk om je daaraan te onttrekken. Dan pleegt 
Judas verraad, dan verloochent Petrus, dan betonen de re-
ligieuze leiders nederig en genuanceerd - maar fataal! - hun 
lippendienst, dan wassen de autoriteiten hun handen in 
onschuld en staan wij allemaal mee te schreeuwen: ‘kruisig 
hem!’

Het leven van Jezus staat niet los van zijn kruis. Sterker nog: 
zijn gang van Galilea naar Jeruzalem is in de evangeliën 
beschreven, als een gang door de geschiedenis die de uit-
komst al in zich draagt. 

Zijn weg was een geloofspraktijk van dienstbaarheid aan 
de mensen en van gehoorzaamheid aan God; in Gods ogen 
een koninklijke weg. Johannes spreekt dan over het kruis 
als ‘een hoog verheven worden van de Mensenzoon’ (Joh. 
3:14). Als we het Avondmaal vieren ligt ook de nadruk op 
Jezus’ dood (1 Kor. 11:26). Het is de donkere apotheose van 
de mens die naar Gods maatstaven leeft. 
Gods weg loopt in onze wereldwijze ogen immers dood 
op onze gewelddadigheid en ongeïnteresseerdheid. Het  
‘doden’ van Jezus heeft een veel bredere betekenis dan al-
leen een biologische. Het is een Kaltstellen van wat Jezus 
representeert in sociale, politieke en maatschappelijke zin. 
Het sterven van Jezus én zijn opwekking uit de doden zijn 
theologisch gesproken twee kanten van dezelfde zaak,  

namelijk dat God staat op de plaats van de verdrukte, ten 
dode toe vernederde mens. God ontmaskert aan het kruis 
ons genoegzame maar wrede zelf-verstaan.

De opstanding van Jezus breekt in, in iedere dominante wer-
kelijkheid. Over het moment zelf van de opstanding van Je-
zus zwijgen de evangeliën. De leegte van het graf moeten we 
niet invullen met quasi-gelovige verklaringen, als zou Jezus 
bijvoorbeeld een wandelende schijndode zijn. Dan zou je 
eerder aan een zombie denken. Jezus is ook geen spookach-
tige gestalte. In het evangelie van Lucas staat: ‘Verbijsterd 
en door angst overmand, meenden ze een geest-verschij-
ning te zien. Maar hij zei tegen hen: Waarom zijn jullie ten 
prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben 
het zelf!’ (Luc 24:37-39). Lichamelijke opstanding betekent 
dat Jezus echt leeft; niet als geestelijke beweging of als ideo-
logie. Daarmee beschaamt hij de geweldenaars, en veran-

dert hij onze wereld door te laten 
zien dat de dood als instrument 
van mensen-onderdrukking geen 
macht meer over ons heeft. ‘Laat 
ieder die in deze wereld leeft, leven 
alsof ze voor hem niet meer van  
belang is.’ (1 Kor 7:31)

Er is met Pasen geen reden tot  
triomfalisme. Lichamelijke opstan-
ding betekent ook dat de opgesta-
ne dezelfde is als de gekruisigde én 
dat wijzelf in die constatering met 
handen en voeten betrokken zijn. 
Eenmalig en uniek is de weg ge-
schapen om te ontsnappen aan de 

noodlottige loop der menselijke dingen. De opstanding van 
Jezus heeft zijn kruisdood geheiligd én tot een actuele zaak 
gemaakt: iets dat historisch in onze werkelijkheid ingrijpt, 
al is ze niet geschiedkundig te achterhalen. Hier laat de God 
van Jezus Christus, de geheel andere God, zich kennen als 
God-met-ons. In Zijn licht is ‘goed en kwaad’ te onderschei-
den, en wordt een omkeer ten goede voor mensen (col-
lectief of individueel) geschapen. ‘Ga heen en zondig niet 
meer’ (Joh 5:14). De verzoening van Pasen is een hoopvolle 
bevestiging van Gods woorden van Schepping, namelijk 
dat Hij zag dat het goed is.., zeer goed. 

ds. Anne Kooi
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 Kerkdiensten PKB
De diensten beginnen om 10.15 uur

Zondag 7 april
Vrijwillige bijdrage

Voorganger ds. A. Kooi
Ambtsdrager R. van Drimmelen 
Gem.lid van dienst O. Chrispeels
Collectant L. Buddingh
Welkom L. Buddingh
Organist F. Snyers
Geluid B. Noë
Kindernevendienst Anita Bultena
Babyoppas J. Wilbrenninck
Koffie  Kyoung-Eva Sung, H. Schinkel
Collectes 1 Diaconie, 2 Kerk

Zondag 14 april
 Jeugdkerk

Voorganger ds. D. Boelens
Ambtsdrager T. Orie
Gem.lid v.Dienst H. Dille
Collectant H. De Hertogh
Welkom C. Dille 
Organist R. Auquier
Geluid J.K. van der Meer
Kindernevendienst Lex Buddingh
Babyoppas Kyoung-Eva Sung
Koffie Fam. Scholten
Collectes 1 VPKB, 2 Kerk

Witte Donderdag 18 april in de 
PK-Brussel

met de Kringkerken 20 uur
 Viering H. Avondmaal 

Voorgangers Anne Kooi en Douwe Boelens
Ambtsdragers P. Vitulano, J. Willems-Menkveld, 
 M. Du Plessis
Gem.lid v.Dienst G. Heslinga
Collectant M. de Geus
Organist F. Snyers 
Geluid H. Scholten
Collecte  Kirinda (Rwanda)

Goede Vrijdag 19 april, 20 uur
met de Kringkerken in de  

William Tyndale-Silo kerk Vilvoorde

Voorgangers Douwe Boelens en Anne Kooi
Ambtsdragers Katalin Buday, Helfride Willems

Paasfeest, zondag 21 april
Voorganger ds. A. Kooi
Ambtsdrager R. van Drimmelen
Gem.lid v.Dienst G. Minnee
Collectant J.K. van der Meer
Welkom J. Bastiaens
Organist A. Rusakova
Geluid M. Heemskerk
Kindernevendienst Fam. Kitoko
Babyoppas N. Scholten
Koffie J. van Drimmelen, Fam. De Hertogh
Collectes 1 PSC, 2 Kerk

Zondag 28 april
Voorganger ds. D. Boelens
Ambtsdrager T. Orie
Gem.lid v.Dienst J. Voortman
Collectant G. van der Linden
Welkom G. van der Linden
Organist R. Auquier
Geluid Y. Sinnema
Kindernevendienst  Lex Buddingh
Babyoppas A. Haverkorn van Rijsewijk
Koffie Fam. Voortman, I. Modderman
Collectes 1 Kerk en Wereld, 2 Kerk

Zondag 5 mei
Gemeentevergadering na de dienst

(Stadskriebels)
 
Voorganger  ds. A. Kooi
Ambtsdrager  P. Vitulano  
Gem.lid v.Dienst  A. Kolodziejak
Collectant  B. Kuypers
Welkom  L. Buddingh
Organist  F. Snyers
Geluid  B. Noë
Kindernevendienst  Anita Bultena
Babyoppas  A. Panhuis
Koffie  G. Heslinga, Fam. Somsen
Collectes  1 Prot Solidariteit, 2 Kerk

Zondag 12 mei 
Voorganger  ds. S.H. Fuite
Ambtsdrager   T. Orie   
Gem.lid v.Dienst  H. Schinkel 
Collectant  G. Heslinga
Welkom  G. Heslinga
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Organist  R. Auquier
Geluid  Y. Sinnema
Kindernevendienst  Fam. Kitoko
Babyoppas  Kyoung-Eva Sung
Koffie  F. Meiboom, Fam. Bronkhorst
Collectes  1 VPKB, 2 Kerk

Zondag 19 mei 
Viering Heilig Avondmaal met de kinderen 

Medewerking van het Kamerkoor Dil’arte uit Dilbeek.
(20 km Brussel-omloop)

Voorganger  ds. D. Boelens
Ambtsdrager  R. van Drimmelen  
Gem.lid v.Dienst  H. Dille
Collectant  M. de Geus
Welkom  C. Dille
Organist  A. Rusakova 
Geluid  J.K. van der Meer
Kindernevendienst  Erna Modders
Babyoppas  L. de Geus
Koffie  C. Dille, Kyoung-Eva Sung
Collectes  1 Diaconie, 2 Kerk

Zondag 26 mei 

Voorganger  ds. A. Kooi
Ambtsdrager  P. Vitulano

Gem.lid v.Dienst  G. Minnee
Collectant  H. De Hertogh
Welkom  F. Vrydag
Organist  R. Auquier
Geluid  M. Heemskerk
Kindernevendienst  Fam. Kitoko
Babyoppas  A. Haverkorn van Rijsewijk
Koffie  N. Vrydag, H. Schinkel
Collectes  1 Kerk en wereld, 2 Kerk

Donderdag 30 mei
 Hemelvaartsdag 

ProFest van de VPKB in Gent 9.30 – 17.00 uur 

Zondag 2 juni
Voorganger  ds. A. Kooi
Ambtsdrager  R. van Drimmelen
Gem.lid v.Dienst  J. Voortman
Collectant  M. Rahusen
Welkom  L. Buddingh
Organist  F. Snyers
Geluid  H. Scholten
Kindernevendienst  Annemieke Buddingh
Babyoppas  N. Scholten
Koffie  Fam. Scholten, Fam. Voortman
Collectes  1 VPKB, 2 Kerk 

Zondag 14 april
Voorganger ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager  mevr. L. Stevens
Collecte Kerk

Zondag 21 april, Pasen 
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger  ds. D. Boelens
Ambtsdrager  dhr. H. Van de Wouwer
Collecte  Kerk en Diaconie

Zondag 12 mei 
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. L. Bosgra
Ambtsdrager  mevr. J. Jonkman
Collecte  Kerk en Protestants Sociaal Centrum

Zondag 19 mei
Voorganger ds. G. Snauwaert

Ambtsdrager dhr. G. Van de Wouwer
Collecte Kerk

Zondag 2 juni 
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. D. Boelens
Ambtsdrager dhr. H. Van de Wouwer
Collecte Kerk en Protestantse Solidariteit

Geen dienst op Zondag 7, 28 april; 5, 26 mei

Goede vrienden van de Bethlehemkerk,

Allereerst wil ik u bij dezen een betekenisvolle invulling van 
de Veertigdagentijd en vervolgens een feestelijk en uitbun-
dig Paasfeest toewensen. Ik hoop dat feest in uw midden te 
mogen bijwonen en daar kijk ik naar uit.

Natuurlijk wilt u graag weten, hoe het staat met onze zoek-
tocht naar een pionier voor de Zuidwest-rand van Brussel. 

Berichten uit Anderlecht 
De diensten beginnen om 10 uur
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De sollicitatiecommissie heeft in eerste instantie drie kan-
didaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De drie 
kandidaten hadden zeer verschillende, en tegelijkertijd 
onmiskenbaar grote kwaliteiten voor het pionierswerk. Uit-
eindelijk hebben we een keuze moeten maken uit deze drie 
beloftevolle kandidaten, en dat hebben we gedaan.
Onze keuze viel op een jongeman. Op dit moment wordt 
hij beoordeeld door de ‘Commissie van Toelating’ van de 
VPKB, of er geen obstakels zijn voor zijn aanstelling. 
Als sollicitatiecommissie geloven we dat zulke obstakels er 
niet kunnen zijn. Hij heeft zeker de juiste opleidingen ge-
daan om als pionier aan de slag te mogen. We wachten dus 
met een gerust hart op de uitslag van deze procedure. Als 
alles goed is, zal hij op zeer korte termijn zijn eerste grote 
bezoek aan de gemeente brengen.

In de gemeente heerste “het spelleke van altijd”: er waren 
bij verschillende leden van de Bethlehemkerk moeilijkhe-
den rond ziekte en ouderdom. Ik wil hier de naam van mevr. 
Hedwig Jonkman noemen, ze had zo veel last van rugpijnen, 
dat ze zelfs niet in staat was om naar de kerk te komen. We 
wensen haar en alle anderen die het zwaar hebben verlich-
ting toe en beterschap. Laten we hopen dat de warmte van 
een voorjaarszonnetje wonderen zal doen. In ieder geval 
bidden we in onze gemeente voor elkaar in onze zorgen en 
pijnen. Houd goede moed!

De kerkenraden van Anderlecht en Brussel hebben besloten 
om het gesprek met elkaar aan te gaan, of er in de toekomst 
een verdergaande samenwerking kan zijn. Op maandag 8 
april zal er zo’n gesprek plaatsvinden. Het is de bedoeling 
om daarover eerst maar eens onze wensen en fantasieën 
aan elkaar te vertellen om dan vervolgens te kijken of het 
een en ander praktisch haalbaar is.

Op de dag van Pasen, 21 april, zal de Ledenvergadering 
van de Bethlehemkerk worden gehouden. De vergadering 

duurt van kwart voor twaalf tot kwart voor één. Tijdens het 
Paasontbijt (9 uur) zullen de verkiezingen worden gehou-
den, zodat we aan het begin van de Ledenvergadering al 
over de uitslag beschikken. We hopen dat echt iedereen in 
de kerk zal zijn: vanwege de Maaltijd van de Heer, vanwege 
de Ledenvergadering, maar vooral vanwege de verkondi-
ging en het feest van de Opstanding.
In de dagen voor Pasen, Witte Donderdag en Goede Vrij-
dag, zullen er in de Bethlehemkerk geen diensten worden 
gehouden. De gemeente is op beide dagen meer dan wel-
kom in de diensten aan de Nieuwe Graanmarkt en in Vil-
voorde; beide beginnen om 20.00 uur. Informatie hierover 
vindt u op pag. 4 van deze Kerkbrief.

Verder kunt u zich nog opgeven voor de uitstap naar 
Premnitz, dit jaar van 30 mei tot 2 juni. Er hangt een in-
tekenlijst in de gemeentezaal. Het is de bedoeling dat er op 
zondag 19 mei een video-opname zal worden gemaakt tij-
dens de kerkdienst, om die in Premnitz aan de broeders en 
zusters aldaar te kunnen tonen als groet van huis tot huis.

Van harte wens ik u allen alle goeds toe in de verwachtings-
volle tijd voor Pasen.

Met hartelijke groeten,
ds. Douwe Boelens, consulent

Protestantse Kerk in Anderlecht - Bethlehemkerk
Walcourtstraat 103, 1070 Anderlecht
https://sites.google.com/view/bethlehemkerk-anderlecht/
homepage
Secretariaat van de kerk
secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com
Giften en bijdragen
IBAN: BE75 4250 1016 1151 BIC: KREDBEBB
t.n.v. Protestantse Kerk van Anderlecht

 Uit de Kerkenraad PKB

Het maartnummer van de Kerkbrief was de eerste uitgave 
waarvan de lay-out door onze drukker werd verzorgd. Tij-
dens de kerkenraadsvergadering op 28 februari werd waar-
dering uitgesproken over het werk van de drukker. Er zijn 
nog een paar schoonheidsfoutjes maar die zullen worden 
verholpen.

Met drie leden, naast de beide predikanten, is onze Kerken-
raad wel erg klein voor een gemeente van onze omvang. 
De kerkenraad besloot een paar mensen persoonlijk te be-
naderen met de vraag of zij zich verkiesbaar zouden willen 
stellen tijdens de Gemeentevergadering op 5 mei a.s. Theo 

Orie verklaarde zich bereid zich kandidaat te stellen voor 
een tweede aanvullende periode van twee jaar. Besloten 
werd aan de komende Gemeentevergadering het voorstel 
voor te leggen dat kerkenraadsleden na een eerste periode 
van vier jaar, twee maal voor twee jaren herkiesbaar zijn.

Voor de speelhoek in de hal van de kerk zal een kast worden 
gekocht waarin het speelgoed achter roldeuren kan worden 
opgeborgen. In een kringloopwinkel is al zo’n kast gespot.

Vanuit onze diaconie zal ter gelegenheid van Pasen een 
handgeschreven Paasgroet, vergezeld met paaseitjes, wor-
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den gestuurd naar gedetineerden in de hulpgevangenis van 
Leuven. Op zaterdag 20 april vindt er in die gevangenis om 
17.00 uur een Paasdienst plaats. Degenen die geïnteres-
seerd zijn die dienst bij te wonen, kunnen zich melden bij 
ds. Anne Kooi.

Bij het koffie-uitschenkpunt in de hal hangt een blauw bus-
je waarin bijdragen voor de koffie kunnen worden gedepo-
neerd. De Kerkenraad vindt dat dit eigenlijk niet zo gastvrij 
staan maar anderen hebben er minder problemen mee. We 
moeten daar nog maar verder over nadenken. Wat vindt u 
daarvan? Laat het ons weten. 

Overigens was het busje in geen tijden opengemaakt en be-
sloten werd eens na te gaan wat er in zat. Een week na de 
vergadering vond onze huismeester Theo Orie de sleutel. 
In het busje bleek zich echter nog een kluisje te bevinden! 
Blijkbaar waren de verwachtingen voor de koffiebijdragen 
destijds nogal hoog (of het vertrouwen in de mensheid 
nogal laag). Niet voor één gat te vangen, slaagde Theo erin 
ook dat kluisje open te maken. Hij verwachtte eigenlijk dat 
grappenmakers koekjes in het busje zouden hebben ge-
gooid en dat er misschien wat Belgische franken in zaten 
maar hij vond een bedrag van € 291,50! Een mooi teken dat 
we ons in de kerk altijd kunnen laten verrassen, spiritueel 
en materieel.

Rob van Drimmelen, scriba PKB

Beluisteren van de kerkdiensten 
op de website 

Bent u verhinderd om de kerkdienst bij te wonen of wilt 
u de dienst nog eens beluisteren dan kan dat nu via onze 
website. 
Daartoe start u de website www.protestantsekerkbrussel.
be. Ga in de menu-lijst bovenaan naar “nieuws” en naar 
“opnames”.
Het is de bedoeling dat daar elke week de dienst van afgelo-
pen zondag op staat. 
Wilt u misschien diensten horen van enige zondagen daar-
voor, dan kunnen we u die bezorgen. Die worden tijdelijk 
bewaard.
Moest het u onverhoopt toch niet lukken om de opname 
op te starten, aarzel dan niet om ondergetekende te con-
tacteren. Desnoods kom ik even bij u langs. 
02 466 54 90 / 0476 27 13 68 / theo@orie.be. 
Met groet,
  Theo Orie

Actie Vrijwillige Bijdragen 2019 
Houd uw plekje warm’.... Op welke stoel zit u?

Op zondag 7 april gaat de Actie Vrijwillige Bijdragen voor 
2019 van start. We willen u graag de Vrijwillige Bijdragen 

van harte aanbevelen en hopen dat u ook dit jaar weer 
meedoet.

We maken het project visueel met ‘de stoel van Calvijn’ die 
nu nog steeds te bewonderen valt in de St Pieterskerk te 
Genève. 
Dat is het enige wat we voorlopig over het project willen 
vertellen. We verwijzen naar de volgende Kerkbrief voor 
meer toelichting. Wordt vervolgd….

In 2018 hebben wij 93% van het begrote bedrag ingeza-
meld. Wij zijn alle gevers bijzonder dankbaar.
Voor 2019 werd de begroting vastgesteld op 80.000 euro en 
wij rekenen op u allen om ook dit jaar onze kerk financieel 
te steunen. 
Wenst u graag uw bijdrage(n) te storten, dan kan dat op 
onderstaande rekening:
Protestantse Kerk Brussel
IBAN: BE22-4331-1627-6147 
BIC of SWIFT: KREDBEBB
Vermelding: Vrijwillige Bijdragen 2019

Contactgegevens:
Ingrid Vercruysse - 02/251.59.30 - ingrid@dehertogh.com 

Namens de Commissie Actie Vrijwillige Bijdragen dank ik u 
alvast hartelijk voor uw giften.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse
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Bij de kerkdiensten 

Veertigdagen- 
project 2019:  
Opvanghuis voor 
vrouwen TALITA 
TALITA KUM: “Meisje sta op” 

Jaren geleden heeft onze kerk dit vrouwenopvanghuis Talita 
ook al eens gesteund. Onze kerk deed ook meerdere ma-
len - niet tevergeefs - een oproep aan u voor klein huisraad 
voor vrouwen van Talita, die weer zelfstandig konden gaan 
wonen. Nu vragen we opnieuw uw steun en medeleven met 
dit zo zinvolle kleinschalige project: om vrouwen weer op te 
richten en te begeleiden naar een nieuw begin! 

Met dit veertigdagenproject hopen we een mooi bedrag 
aan TALITA te kunnen overmaken.
Bij voorbaat hartelijk bedankt. 
Uit naam van de kerkenraad,
 Greet Heslinga

Persoonlijke giften zijn van harte welkom. 
Als u bij uw overschrijving ‘ PKB-40 + fiscaal attest a.u.b’ ver-
meldt, dan wordt uw bedrag in de boekhouding van TALITA 
onder ‘PKB giften’ geboekt; u krijgt toch persoonlijk een fis-
caal attest. 
N.B. In het maartnummer van de kerkbrief stond het oude 
nummer. Hieronder het gecorrigeerde rekeningnummer.

Peter of meter worden van TALITA?
Ook na de veertigdagentijd kunt u iets betekenen voor 
Talita d.m.v. een eenmalige of jaarlijkse gift. 
Voor giften boven € 40 kan een fiscaal attest afgegeven 
worden.
Bankrekening nummer BE 72 0682 1345 7116. m.v.v. 
‘PKB-40’ 
 
Met dank,
Brigitte Houtman, Directrice vzw Talita. Tel. 02/262 23 78
E-mail : talita.info@skynet.be     
Website:www.asbltalitavzw.be 
                     

Opbrengst collecten   
februari 

    Datum Eerste (€) Doel Kerk (€)
  
 3 166.45 Diaconie 134.10
 10 77.08 VPKB 72.77
 17 181.46 Kerk in wereld 185.76
 24 185.03 PSC 148.50
   
 Totaal € 610.02  € 541.13

Gemeentenieuws PKB

Agenda Gemeentevergadering op 
zondag 5 mei 2019 om 11:30 uur

1. Opening van de vergadering door voorzitter ds. Anne 

Kooi

2. Verkiezingen van ambtsdragers

3. Vaststelling quorum

4. Vaststelling agenda

5.  Verslag van de gemeentevergadering op 8 april 2018 

6. Jaarverslag 2018 (zie Kerkbrief maart 2019)

7. Financieel verslag 2018

 - Jaarrekeningen en financieel verslag 2018 en  
 begroting 2019

 - Verslag kascontrolecommissie
 - Décharge voor het Dagelijks Bestuur

8. Goedkeuring van het gevoerde beleid

9. Voorstel verlenging ambtsperiode voor ambtsdragers 
(zie Kerkbrief april 2019) 

10. Voorstel tekst Plaatselijk Reglement over het Heilig 
Avondmaal 

11. Voorstel tekst Plaatselijk Reglement over de doop

12. Uitslag verkiezingen ambtsdragers

13. Rondvraag

14. Sluiting door voorzitter ds. Anne Kooi
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Gemeentevergadering:  
Plaatselijk Reglement.

Tijdens de gemeentevergadering in 2018 werd de suggestie 
gedaan het Plaatselijk Reglement op een aantal punten aan 
te passen. Hieronder volgen suggesties van de Kerkenraad 
voor teksten met betrekking tot het Heilig Avondmaal en 
de Doop. Het is de bedoeling deze teksten te bespreken en 
eventueel aan te nemen tijdens de Gemeentevergadering 
op 5 mei a.s. De schuingedrukte teksten zijn nieuw. Om-
dat het Plaatselijk Reglement nog geen tekst bevat over het 
Avondmaal, is die gehele tekst nieuw.

Agendapunt 10: Toevoeging aan Plaatselijk Reglement 
over het houden van het Heilig Avondmaal in de PKB

- Het Avondmaal wordt ingeluid met een diaconale collec-
te; symbool voor het aandragen van gaven vanuit de ge-
meente, om samen te delen bij de maaltijd en om verder 
te delen.

- We vieren het Avondmaal 9 maal per jaar, plus op Witte 
Donderdag en dan samen met de gemeenteleden van de 
Bethlehemkerk in Anderlecht en van de WT-S kerk in Vil-
voorde

- Naar buiten toe laten we weten dat kinderen vanaf 12 
jaar toegang hebben tot het Avondmaal, onder de ver-
melding dat deze leeftijdsgrens aangehouden wordt om-
dat kinderen in de PKB dan van de Kindernevendienst 
overgaan naar de Jeugdkerk.

- Jongere kinderen die vaak meekomen met hun ouders en 
geworteld zijn in onze gemeente mogen onder de verant-
woordelijkheid van hun ouders meedoen aan het Avond-
maal, ervan uitgaande dat zij besef hebben van de bete-
kenis van het Avondmaal.

- Bij het Avondmaal zijn minstens één predikant en een 
ambtsdrager de bedienaars. De ambtsdrager staat voor 
de diaconale taak om het Avondmaal in goede banen te 
leiden. Daarnaast worden andere ambtsdragers uitgeno-
digd en kunnen ervaren en betrokken gemeenteleden hel-
pen bij de bediening.

- Tweemaal per jaar wordt een speciaal Kinderavondmaal 
georganiseerd, gericht op kinderen jonger dan 12 jaar. Er 
wordt dan in de dienst in eenvoudige bewoordingen uitge-
legd wat er gebeurt.

Agendapunt 11: De doop

Artikel 3
De leden van de gemeente worden onderscheiden naar:

1. belijdende leden;

2. doopleden, dat wil zeggen leden die het Sacrament van 
de Heilige Doop hebben ontvangen;

3. belangstellenden, d.w.z. personen die aan de eredienst 
of aan andere kerkelijke activiteiten deelnemen of erbij 
betrokken zijn, zonder als belijdend lid of dooplid gere-
gistreerd te zijn.

Artikel 4 (nieuw)
Ouders kunnen bij de Kerkenraad het verzoek indienen om 
hun kind te laten dopen. Eén van de ouders dient daarvoor 
dooplid of belijdend lid van de kerk te zijn. Voorafgaand aan 
de doop van een kind heeft een predikant daarover enige 
voorbereidende gesprekken, indien mogelijk met beide ou-
ders.

Artikel 5
Belijdende leden zijn zij die openbare geloofsbelijdenis heb-
ben afgelegd.

Artikel 6
Wie als kind niet gedoopt is, kan na het volgen van voorberei-
dende catechese geloofsbelijdenis afleggen, gedoopt worden 
en als belijdend lid worden aangenomen.

(Dit was: “ Wie nog niet gedoopt werd zal na afgelegde ge-
loofsbelijdenis gedoopt worden en vervolgens als belijdend 
lid worden aangenomen.”)

Artikel 7
Wie reeds dooplid is van een christelijke kerk kan door het 
indienen van een doopbewijs, en goedkeuring daarvan 
door de kerkenraad, als dooplid worden ingeschreven.

Wie reeds belijdend lid is van een christelijke kerk waarmee 
de Verenigde Protestantse Kerk in België verwant is, kan 
door het indienen van een attestatie, bewijs van lidmaat-
schap, of een ander bewijs en goedkeuring daarvan door de 
kerkenraad, als belijdend lid worden ingeschreven.

In geval van twijfel over een verwantschap wordt de aan-
vraag door de kerkenraad beoordeeld.
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April 
1  ma  Leviticus 4:22-26 Leiders staan niet boven de 
  wet 
2  di  Leviticus 4:27-35 Vergeving is niet goedkoop 
3  wo  Leviticus 5:1-13 Wegkijken is strafbaar 
4  do  Leviticus 5:14-26 Boetebeleid
5 vr  Leviticus 6:1-6 Het vuur blijft branden 
6  za  Leviticus 6:7-11 Voedsel voor priesters

7  zo  Psalm 59 Gebed om bevrijding 
8  ma  Hosea 1:1-9 Getrouwd met een ontrouwe 
9  di  Hosea 2:1-9 De HEER is trouw, ondanks  
  ontrouw 
10  wo  Hosea 2:10-25 Gekrenkte liefde 
11  do Hosea 3:1-5 Voorbeeldig 
12  vr  Hosea 4:1-11 Al die ellende is geen toeval …
13  za Hosea 4:12-19 Van kwaad tot erger

14  zo  Lucas 19:29-48 Benedictus 
15  ma  Hosea 5:1-7 Valstrikken 
16  di  Hosea 5:8-15 Gevolg van foute keuzes 
17  wo  Lucas 22:1-13 Voorbereidingen 
18  do  Lucas 22:14-65 Tafelgesprekken en  
  wapengekletter
19  vr Lucas 22:66-23:56 Genade door onrecht 
20  za Hosea 6:1-3 Lied van hoop

21  zo  Lucas 24:1-12 Zondagsactiviteit 
22  ma Lucas 24:13-35 Uitleg 
23  di Lucas 24:36-53 Feest van herkenning 
24  wo  Psalm 56 Help!
25  do  Leviticus 6:12-16 Gebroken brood 
26  vr  Leviticus 6:17-23 Heilige maaltijd 
27  za  Psalm 61 Lang leve de koning

28  zo  Leviticus 7:1-10 Herstelwerkzaamheden 
29  ma  Leviticus 7:11-27 Let op vet 
30 di  Leviticus 7:28-38 Priesterloon

Mei

1  wo  Psalm 144 Geluk voor het volk 
2  do  Hooglied 1:1-7 Verlangen 
3  vr  Hooglied 1:8-17 Zoete woorden 
4  za  Hooglied 2:1-7 Voor mij is er maar één

 5  zo  Hooglied 2:8-15 Samenkomst 
6  ma  Hooglied 2:16-3:5 Zoeken
7  di  Hooglied 3:6-11 Bewondering
8  wo  Hooglied 4:1-11 Lichaamstaal 
9  do  Hooglied 4:12-5:1 Paradijs ... 
10  vr  Hooglied 5:2-8 Aangeraakt 
11  za  Hooglied 5:9-6:3 De ware

12  zo  Psalm 148 Collectieve lof
13  ma  Hooglied 6:4-12 Stralen 
14  di  Hooglied 7:1-6 Knap 
15  wo  Hooglied 7:7-8:4 Genieten van elkaar 
16  do  Hooglied 8:5-14 De kracht van liefde 
17  vr  Psalm 64 Verbaal geweld 
18  za  Jakobus 1:1-18 Verankerd geloof

19  zo  Jakobus 1:19-27 Woorden en daden 
20  ma  Jakobus 2:1-13 Wet op gelijke  
   behandeling 
21  di  Jakobus 2:14-26 Daadwerkelijk geloof 
22  wo  Jakobus 3:1-12 Houd je tong in toom 
23  do  Jakobus 3:13-18 Wijsheid 
24 vr  Jakobus 4:1-10 Wie is jouw vriend?
25  za  Jakobus 4:11-17 Let op je woorden

26 zo  Jakobus 5:1-6 Rijk-dom 
27  ma  Jakobus 5:7-12 Geduld 
28  di  Jakobus 5:13-20 Help bidden, want   
   bidden helpt 
29  wo  Handelingen 1:1-8 Verbondenheid 
30  do  Handelingen 1:9-14 Vurig en   
   eensgezind
31  vr  Handelingen 1:15-26 Lotgeval

Bijbelleesrooster

Verjaardagen van 
75-plussers  

Onze hartelijke gelukwensen gaan 
uit naar: 

1/4 Han Rooze
4/4 Co van Anken-Hoogeveen
5/4  Nel Vanhaelen-Passchier
14/4 Dirk Meursing
15/4  Louise Motmans-Lammers
16/4  Jacqueline Bastiaens- 

Den Heijer
18/4 Janneke Wilbrenninck-van 

Oldenborgh
19/4  Hanneke Verploeg-de Nooij
22/4  Philippe van Velzen
30/4  Dieneke Bennink-Van Kasteel

6/5  Niesje Kraaij-Vrolijk
13/5  Jan Christiaans
21/5  Hanny Dittmar-Homan
24/5  Ru Haverkorn van Rijsewijk
24/5  Dorus Boland
24/5  Fernand Vrydag
25/5  Lottie van Zonneveld- 

Kooreneef
27/5  Corrie de Bruijn
31/5  Jan Schiettecatte
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Samenscholen

Wijkbijeenkomsten
Centrum-West/Zuid: dinsdag 20.00

Welkom in een wijk naar uw keuze

Zuid-Oost: dinsdag 10.30 – 12.30 
23 april: D. en J. Wilbrenninck, 3090 Overijse, 02 687 63 91
21 mei: D. en J. Wilbrenninck, 3090 Overijse, 02 687 63 91 

Noord: woensdag 20.00 
24 april: H. Rooze en L. Sacré, 1780 Wemmel, 02 460 61 80 
22 mei: fam. Vrydag, 1020 Laken, 02 452 91 79

Oost/ Noord-Oost: donderdag 20.00
25 april: fam. Bastiaens, 1970 Wezembeek-Oppem  
02-767 67 35
23 mei: fam. Somsen, 3080 Tervuren 02-767 5448 

Iedereen is welkom op een van deze datums of adressen 
naar keuze. 
Graag op voorhand een telefoontje naar het gastadres.

Wijkbijeenkomsten april en mei

In de Kerkbrief van maart kon u op blz. 11 lezen dat de 
Wijkbijeenkomsten van april over “Rembrandt en de Bijbel” 
zullen gaan, en die van mei over gebed. Intussen is de plan-
ning veranderd.

Op de Wijkbijeenkomsten van april zal dhr. Theo Orie het 
gesprek over gebed leiden.

Op de Wijkbijeenkomsten van mei zal ik samen met Diede-
rik Wilbrenninck een programma presenteren over “Rem-
brandt en de Bijbel”. Het is op 4 oktober van dit jaar 350 jaar 
geleden dat deze geniale schilder overleed. Op veel plaatsen 
wordt hier dit jaar aandacht besteed, en dat zullen wij dus 
ook doen, rond de invloed die hij heeft gehad op het ver-
staan van Bijbelse verhalen.

Een aantal van zijn werken willen we met elkaar bespreken. 
Heeft deze schilder ons, als gelovigen, iets te vertellen?

  ds. Douwe Boelens

Oecumenisch Forum 

Op maandag 1 april om 20.00 uur organiseren we weer 
een lezing, waarop u allen zoals gebruikelijk hartelijk bent 
uitgenodigd.

Het klimaat op ons bord
Hoe ons eten de planeet kan redden

Inleider is Jelle Goossens (1984), communicatieverantwoor-
delijke bij Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) en gastdo-
cent Globalisering & Duurzame Ontwikkeling aan de UCLL 
(Hogescholen van de Katholieke Universiteit Leuven-Lim-
burg). 

Plaats: Cultureel Centrum Den Blank
 Begijnhof 11
 3090 Overijse

Interreligieus Concert
Sint-Jan-de Doperkerk, Molenbeek, vrijdag 5 april om 
20 uur

De traditie wordt voortgezet! Ditmaal zingt ‘Molitva’ or-
thodoxe liturgische muziek en de Diop Cheikh Tijani Sin-
gers hun repertoire. 
Een initiatief van Foyer vzw, met steun van het gemeente-
bestuur Molenbeek. 
Entree: € 5  Eventuele reservatie bij Foyer, tel 02 411 74 95 
Adres: Johannes de Doper Voorplein; bereikbaar: Metro 
Graaf van Vlaanderen of Ribaucourt.  

Bijbelleesgroep Tervuren 

In de Bijbelleesgroep willen we verder ingaan op het evan-
gelie van Lucas. 
Een paar specifieke gedeelten zullen we uitlichten tijdens de 
maandelijkse bijeenkomsten bij mij thuis.
We komen telkens bij elkaar op een donderdagochtend 
van 10.30 uur tot ca. 12 uur, en wel op 4 april, 2 mei en 
6 juni. 
Iedereen mag meedoen, maar meldt u zich a.u.b. even aan 
omdat er een beperkt aantal stoelen is! 

ds. Anne Kooi
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Bijbelen: het Lucas evangelie 
Organisatie: KWB-Tervuren en de parochies St. Jan Ter-
vuren en St. Martinus Overijse

Lucas is de schrijver van het derde evangelie. Hij draagt zijn 
boek op aan een zekere ‘Theofilus’. Deze naam kan gekozen 
zijn omwille van de betekenis: Theofilus of Godelief, een 
door God geliefde lezer. Wij dus. Vanuit inleiding, lectuur 
en gesprek wordt het evangelie van Lucas verbonden met 
onze geschiedenis en met ons eigen leven. 

Lees-begeleider: Luc Devisscher. Gelieve een Bijbel mee te 
brengen. 

Datum: woensdag 3 april en woensdag 8 mei 2019 
(deur open om 19:45. Begin om 20.00 uur tot 22:15) 

Plaats: Zaal Ter IJse, Stationsstraat 8, 3090 Overijse
Deelnemersprijs: vrije bijdrage. 
Meer info bij: Dominiek Houlleberghs, dominiek30757@
hotmail.com of 0485 595 308.
   Hanneke Verploeg 

18+ Lunch

Voor werkende en studerende jongeren kennen we de “18+ 
Lunch”: een gelegenheid om elkaar na de kerkdienst, om 12 
uur, beter te leren kennen met een hapje en een drankje. Je 
hoeft daarvoor trouwens niet eerst naar de kerkdienst te 
zijn geweest. Je kunt ook gewoon om 12 uur naar de kerk 
komen. Af en toe krijg ik berichtjes dat iemand op zoek is 

naar zulke samenkomsten. Ik vermoed dus dat jullie groep-
je ‘groeipotentieel’ heeft.
De volgende bijeenkomst zou op zondag 31 maart zijn, 
maar dat is de zondag van de Bijbelquiz, waar trouwens ook 
een lunch aan voorafgaat. 
Ik stel dus hierbij voor aan de mensen van de 18+ Lunch 
om samen met onze auto naar Wemmel te rijden en daar 
mee te doen aan de lunch en aan de Bijbelquiz.
Aan die Bijbelquiz kan iedereen meedoen. Je weet iets of je 
weet het niet. Who cares? Meedoen is plezant, en meestal 
steek je er wel iets van op.
De volgende bijeenkomsten van de 18+ Lunch zijn op 28 
april en op 19 mei. Van harte welkom!

Bijbelkring in Wemmel

Op onze Bijbelkring van 11 maart keerden we terug naar 
het boek Ester, omdat er nog zo veel belangrijke dingen in 
staan. We hadden het over de enorme woede die in Haman 
huisde jegens het volk van Israël. Waar kwam die woede 
vandaan? Waarom leven ook nu zoveel mensen een leven 
vol agressie? We dachten na over discriminatie en onver-
draagzaamheid, en aan de steentjes die wij bijdragen aan 
vrede tussen mensen.
Op maandag 15 april, aan het begin van de Stille Week, 
vieren we de Maaltijd van de Heer tijdens de Bijbelkring in 
Wemmel. We verlaten dan het boek Ester voor het Evan-
gelie van Lucas, om dan op maandag 20 mei nog een keer 
terug te keren naar het boek Ester.

ds. Douwe Boelens

ProFest Hemelvaartsdag 30 mei 

Om de twee jaar komen we met alle VPKB kerken uit het hele land samen om 
te vieren, te praten, deel te nemen aan workshops en om creatief bezig te zijn. 
Zeg maar een ‘kerkendag’! Sommige gemeenten leggen een autocar in, maar 
individueel is de locatie in Gent ook heel makkelijk te bereiken per trein en 
tram of met de auto.

Adres: Hogeschool Odisee aan ‘het Rabot’, Gent. (Gebroeders De Smetstraat 1)

Praktische informatie:
Ontvangst 9.30 u – afsluitende viering 16.15 u.

Bereikbaarheid: 
Odisee technologische Campus ligt aan de Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 
Gent. Als u met de auto komt kunt u parkeren op de locatie zelf. Vanaf station 
Gent Sint Pieters kunt u de locatie bereiken door tram 1 of 4 te nemen, halte 
Rabot.

Wie gaat er mee? Een intekenlijst hangt uit in de hal van de kerk. 

VPKB 
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Europese Verkiezingen:  
wandeling in de Europese wijk
Ik trek het me aan !  

Het vormingswerk van de VPKB or-
ganiseerde enkele themabijeenkom-
sten over een Geloofwaardig Europa 
(zie KB van maart) 

De groep die op 12 maart in Mechelen samenkwam om 
met elkaar na te denken over de waarden van de Europese 
Unie, gaf hierop de volgende antwoorden:
saamhorigheid, solidariteit, rechtvaardigheid, duurzaam-
heid, zorg voor de Schepping, vrijheid, verzoening, vergeving, 
barmhartigheid, naastenliefde, broederschap, gastvrijheid.

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de 
rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaron-
der de rechten van personen die tot minderheden behoren. 
Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenle-
ving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discrimi-
natie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en 
gelijkheid van vrouwen en mannen (art. 2 van het Verdrag 
van Lissabon).
Duurzaamheid, zorg voor de Schepping en ook de zorg 
voor vluchtelingen en migranten zijn niet expliciet als waar-
den opgenomen maar komen wel in de grondrechten voor.
(Op 28 maart leidt Anne Kooi nog een avond over Europa 
en Migratie in Antwerpen-Zuid) 

Veelal krijgen de economische belangen de aandacht en 
ook de overhand. De basis van de Europese Unie verdient 
echter meer aandacht en zorg.
En het is van belang om als kerken hier de vinger aan de 
pols te houden want juist deze waarden staan onder druk 
en grondrechten worden in een aantal gevallen flagrant 
geschonden. Hiervoor bestaan wel mechanismen en pro-
cedures maar helaas worden deze zelden ten volle benut.

De laatste activiteit in deze reeks is in Brussel:
Zondag 12 mei, 14 uur, wandeling door de Europese wijk 
o.l.v. Heather Roy, algemeen secretaris Eurodiaconia. 
Samenkomst: om 14 uur, bureau Eurodiaconia, Jozef II 
straat 166, 1000 Brussel (metro Maalbeek- exit 1, of Schu-
man). De wandeling wordt besloten met een korte uitleg 
over het werk van Eurodiaconia. 

Wandelt u mee? 

Eefje van der Linden, Antoinette Panhuis 
 Telefoon Antoinette: 02 230 52 22, GSM 0498 166 875 

VRT één Eurovisie

De Paasdienst wordt uitgezon-
den vanuit Italiaanssprekend 
Zwitserland, op zondag 21 april 
om 10 uur.

De Pinksterdienst vanuit de 
VPKB gemeente Marchienne-au-Pont, op zondag 9 
juni, 10 uur. 

Nederlandse vertaling wordt voorzien door de VRT.

ProJOP Kinderweekend 5-7 april 

Opstaan Petrus!

Kennen jullie Petrus? 
Petrus was de beste vriend van Jezus. Hij had van alles mee-
gemaakt met Jezus: Van visser was hij visser van mensen 
geworden. Hij was Jezus gevolgd. Hij was een haantje de 
voorste. Hij had gewandeld op het water. En nog zo veel 
dingen meer…. Maar hij had Jezus ook verloochend. 
Maar Jezus was opgestaan! Hij had het eerst niet geloofd, 
maar het met zijn eigen ogen gezien. 

Zouden jullie Petrus 
wel eens willen ont-
moeten? Dat kan! Op 
het Kinderweekend van 
ProJOP komt hij bij ons 
langs om al je vragen te 
beantwoorden!

Schrijf je in voor het Kinderweekend van 5-7 april in de 
Hoge Rielen in Kasterlee, met Peter- en Metergemeente 
de Protestantse Kerk van Turnhout. 

Maar daarvoor moet je 
wel op tijd opstaan om 
erbij te zijn! Het wordt 
een niet te missen leuk 
weekend met spelletjes, 
knutselen en ravotten, 
maar ook een weekend 
om veel te leren over de 
Bijbel en andere protes-
tantse kinderen te ontmoeten! 
 
Het weekend duurt van Vrijdagavond, 19.00 tot Zondag-
middag 16.00. 

Inlichtingen & inschrijven: projopvpkb@gmail.com € 40 
per kind. 
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Gedachten bij Vrouwendag,  
8 maart 2019   

In mijn tijd bij de Wereldraad van Kerken werd ik door de di-
recteur van het Vrouwenprogramma gevraagd lid te worden 
van de Vrouwenwerkgroep. Dat was even slikken want ik was 
daar de enige man. Zo ongeveer moeten vrouwen zich ge-
voeld hebben, toen zij in de zestiger jaren de mannenbolwer-
ken bestormden. En zo moeten velen zich nog steeds voelen 
waar de glazen plafonds in de maatschappij nog nauwelijks 
sterretjes vertonen.

Hoewel inspannend en veeleisend, heb ik er veel van geleerd. 
Er werd mij bijvoorbeeld geleerd dat je de Bijbel ook door 
vrouwenogen kunt lezen, en dat dit verrassend en verfrissend 
kan zijn. Neem nou Lucas 13: 10-12:

Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was 
daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was 
door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal 
krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan.

Als vrouwen dit lezen, zouden ze wellicht opmerken dat 
vele vrouwen, door de eeuwen heen, bezeten zijn geweest 
van geesten die hen ziek maakten. Mannen maakten de 
dienst uit, waren haantje de voorste. Vrouwen kwamen op 
de tweede rang. Ook al waren ze nog zo getalenteerd, ze 
kwamen doorgaans niet aan de bak. Velen offerden zich 
ook op, maakten zichzelf onzichtbaar. 
Er waren en zijn veel kromme, voorover gebogen vrouwen.

Ik zie ze voor mij:
-  Vrouwen in Vietnam die tot hun knieën in het water 

staan, met de rug gebogen, de hele dag, om rijst te oog-
sten zodat zij en hun kinderen kunnen overleven en ze 
niet naar de stad hoeven te trekken.

- Die beroemde foto van die vrouw in Soweto die met haar 
rug gebogen over haar kind staat dat zojuist is doodge-
schoten.

- De vrouwen in de naaiateliers, met hun rug gebogen over 
hun naaimachines, uren lang, dagen achtereen.

- Die oude vrouw op een vuilnisbelt in Kyrgistan, die met 
een gebogen rug probeert nog iets van waarde te vinden 
in die stinkende belt.

Zo kunnen nog wel even doorgaan; allemaal kromme vrou-
wen.

Maar Lucas gaat verder (Lucas 13: 12):
Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen 
haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar de 
handen op.

Iemand had de vrouw gezien; eindelijk. Haar ogen ontmoet-
ten een menselijk gezicht. Jezus legde haar de handen op. 
God kan zich kenbaar maken in het gebaar van een zuster 
of een broeder. Een gebaar kan meer zeggen dan duizend 
woorden.

Ik zie het voor mij:
-  Die foto van vrouwelijke fabrieksarbeiders in China die 

tijdens de pauze de armen over elkaars schouder leggen 
alsof ze elkaar kracht willen geven voor de volgende ron-
de.

- Die scene van een psychiatrische patiënte die de nagels 
lakt van een andere patiënte zodat die in ieder geval met 
mooie nagels de duisternis van de waanzin kan confron-
teren.

- Die twee bejaarde zussen die weten dat hun dagen geteld 
zijn en hand in hand in hun stoelen in het bejaardencen-
trum zitten.

Allemaal mensen die elkaar met een gebaar ondersteunen.

En Lucas gaat weer verder (Lucas 13: 14):
Meteen ging ze rechtop staan en loofde God.
De kromme vrouw gaat recht staan. De geest die haar al 
achttien jaar ziek maakte, heeft haar verlaten. Ze kan de we-
reld weer aan.
Ik zie het nog voor mij:

- Die vrouwen in Guatemala die van Oikocredit een lening 
hadden gekregen om prachtig borduurwerk te maken. Ze 
konden lezen noch schrijven en tekenden het contract met 
een vingerafdruk. De volgende week waren ze terug om de 
lening af te betalen.
- Vrouwen die in Brussel bij Talita worden opgevangen om-
dat ze een moeilijke periode in hun leven doormaken maar 
na enige tijd met opgeheven hoofd het centrum verlaten 
om de draad weer op te pakken.
- Die vrouwen in Afrika wier mannen bij een mijnbouwbe-
drijf waren ontslagen. Ze vroegen een lening aan Oikocre-
dit, heropenden de mijn en stelden hun eigen mannen aan.
- Die vrouw die zich niet thuis voelde in een mannenli-
chaam en zich had laten opereren. Daarna was ze niet meer 
welkom in haar kerk. Ze vertelde haar verhaal tijdens de 
Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Zuid Korea, 
timide en voorover gebogen. Toen ze als bemoediging een 
staande ovatie kreeg, rechtte ze haar rug een beetje. 
Elke kromme vrouw die recht gaat staan, vertegenwoor-
digt een bevrijdingsverhaal. En wanneer vrouwen worden 
bevrijd, worden mannen en wordt de mensheid als geheel 
ook bevrijd. 

Rob van Drimmelen

Wat ik met u wilde delen 
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Je vindt op deze bladzijde zeven plaatjes over de week van Pasen. 
Op elk plaatje ontbreekt er wel iets. Weet jij wat het is? 

Kindernevendienst
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Kerkenraad
ds. Anne Kooi – voorzitter 02 782 15 54
ds. Douwe Boelens  02 309 46 82
mw. P. Vitulano – diaken  0478 607 879
dhr. T. Orie– ouderling  02 466 54 90
dhr. R. van Drimmelen – scriba 02 660 98 34
E-mail: robvandrimmelen4@gmail.com

Dagelijks Bestuur
dhr. B. Kuypers – voorzitter 05 620 54 39
dhr. M. de Geus– penningmeester 02 660 53 33
dhr. L. Buddingh– secretaris 02 772 70 23
mw. M. Rahusen– lid 02 767 09 41

Vrijwillige bijdragen: mw. I. Vercruysse 02 251 59 30
Commissaris gebouwen: dhr. T. Orie 02 466 54 90
Archivaris: dhr. W. De Hertogh 02 267 66 76
Website: ds. D. Boelens

Kinder- en jeugdwerk
Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst
Kinderkerk (tot 12 jaar): 
Anita Bultena 02 734 52 1 3
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):
Annet Sinnema-Buurman 02 375 48 86
Jart Voortman 02 358 57 29
Jongerencathechisatie (12-16 jaar):
ds. D. Boelens 02 309 46 82
Volwassenencathechisatie:
ds. D. Boelens 02 782 15 54

Wijkindeling
Centrum West (ds. D. Boelens):
 mw Antoinette Panhuis (02 230 52 22)

Noord (ds. D. Boelens):
 mw. Annemarie Haverkorn van Rijsewijk (02 460 42 86)
 mw. Nel Vrydag (02 452 91 79)

Noordoost (ds. A. Kooi):
 mw. Jacqueline Bastiaens (02 767 67 35)
 mw. Marie-Françoise Couturier (02 731 75 54)
 mw. Nel Scholten (02 767 71 25)

Zuid (ds. D. Boelens):
 dhr. Jart Voortman (02 358 57 29)

Oost (ds. A. Kooi):
 mw. Carla Dille (02 265 48 04 )
 mw. Hanneke Schinkel (02 771 33 42)

Zuidoost (ds. A. Kooi):
 mw. Ellen van der Kraan (02 653 10 13) 
 mw. Joke Bronkhorst (02 687 91 92)

Als u een pastoraal bezoek wilt vragen
voor uzelf of voor een ander, 

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikanten. 

Kerkgebouw
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
Website: www.protestantsekerkbrussel.be
Kerkelijk bureau en kosteres, mw. Lilian Major
Telefoon: 02 512 03 67
E-mailadres: info@protestantsekerkbrussel.be

Predikant regio Brussel, ds. D. Boelens
Hoogveld 24, 1702 Groot-Bijgaarden
(verantwoordelijk uitgever)
Telefoon: 02 309 46 82, gsm: 0474 473 243
E-mailadres: dsdouweboelens@gmail.com.
Ds. D. Boelens is doorgaans te bereiken in de kerk
op tel: 02 512 03 67.

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren
en Overijse, ds. A. Kooi
Puttestraat 44, 3080 Tervuren
Telefoon: 02 782 15 54, gsm: 0470 940 977
E-mailadres: anne.kooi@skynet.be.
Ds. A. Kooi is doorgaans thuis telefonisch te
bereiken tussen 9 en 10 uur ‘s ochtends.

Voor de kosteres en de predikanten is de
vrije dag op dinsdag.

Rekeningnummers
(altijd op naam van Protestantse Kerk
en BIC: KREDBE B) B

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
Exploitatie (voor alle andere betalingen):
IBAN BE89 7350 0834 2085

Andere protestantse kerken
in de omgeving en het PSC

Bethlehemkerk , Walcourtstraat 103, 1070
Anderlecht; eredienst om 10 uur
(zie pagina: Berichten van Anderlecht)

William Tyndale Silo Kerk, Rondeweg 3, 1800
Vilvoorde; eredienst elke zondag om 10 uur

Protestants Sociaal Centrum: Cansstraat 12,
1050 Elsene; Directeur Alexia Byiza,
tel. 02 512 80 80; rekeningnummer
BE77 424554037142; Fiscale vrijstelling voor elke
gift vanaf € 40; Website: www.csp-psc.be


