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Nu ik deze woorden aan u schrijf, midden maart 2020, lijkt 
er veel onrust om ons heen te zijn - en die leeft waarschijn-
lijk ook in ons zelf. Dit is de week waarin het enorme ge-
wicht van de Corona-crisis tot ons in België is doorgedron-
gen. Kort hiervoor dachten we nog dat het een ziekte in 
China en vervolgens in Italië was, en hoopten we erop dat 
de ziekte aan ons voorbij zou 
gaan. Die hoop is inmiddels 
vervlogen. Scholen en win-
kels zijn gesloten; ook kerk-
diensten mogen niet langer 
gehouden worden. In veel su-
permarkten zijn de schappen 
leeg. We worden allemaal op-
geroepen om thuis te blijven, 
en om de nabijheid tot andere 
mensen te vermijden. Liefst 
moet er een afstand van min-
stens anderhalve meter tussen 
anderen en ons zijn, terwijl 
juist nu veel van ons behoefte 
voelen om troost bij elkaar te 
zoeken. 
Vakanties werden afgezegd, 
operaties moesten worden 
uitgesteld; allerlei plannen die 
we ook in onze kerkgemeen-
schap hadden, moesten op 
de lange baan geschoven wor-
den. Hoe lang zal dit alles du-
ren? Zullen we dit jaar in staat 
zijn om samen het Paasfeest 
te vieren? De angst voor het 
virus is overal te voelen.

Een lied dat in de harten van veel mensen een rol speelt, 
is het lied “Wat de toekomst brengen moge”. Het is vast 
niet toevallig dat dit lied in vrijwel alle grote bundels te-
recht is gekomen, tot in ons Nieuwe Liedboek... De dich-
teres Jacqueline van der Waals schreef dit lied ergens vóór 
1920 op een bestaande melodie van John Zundel. Toen ze 
het schreef, was er in haar leven nog geen sprake van de 
ernstige ziekte, waar ze later aan zou komen te overlijden. 
Over haar ziekte heeft ze later indrukwekkende gedichten 
geschreven, maar daar hoort dit lied dus niet bij. Toch ho-
ren we met ons hart in dit lied klanken die haar naderende 
dood aankondigen; ze moet daar in die tijd van haar leven 
al voorgevoelens over hebben gehad.

Ik heb meerdere keren van mensen gehoord dat ze grote 
moeite hadden met dit lied. Waarom zou je immers niet 
mogen vragen naar het ‘waarom’, als “de wegen van de Heer 
je duister schijnen”? Waarom zou je niet opstandig mogen 
worden, als het wel en wee in het leven onrechtvaardig zijn 
verdeeld? En waarom zou je “als een kind behandeld willen 

worden”, als je op een moeilijk 
punt niet meer weet hoe het 
nu verder moet? Die vragen 
kun je bij dit lied inderdaad 
stellen.
Misschien heeft de dichteres 
gedacht aan het beeld van 
een vader die zijn kind leert 
lopen. ‘Des Heren hand’ ge-
leidt dat kind , omdat het 
moet leren op eigen benen 
te staan en zijn eigen weg te 
gaan.
Waarschijnlijk heeft ze er-
naar verlangd om altijd de 
aanwezigheid van haar Vader 
te voelen: niet als een belem-
mering, maar juist als een ga-
rantie voor haar vrijheid. Het 
geloof in Gods aanwezigheid 
heeft haar de moed gegeven 
om haar leven voort te zetten, 
zoals een kind dat leert lopen.

Het Paasfeest zegt ons dat we 
vertrouwen mogen hebben, 
en dat we ons niet hoeven 
over te geven aan de paniek 

die ons vandaag de dag omgeeft. De Heer die ons nabij is, 
kent onze angsten en kent onze nood - hij kent ook de weg 
naar de overkant.
In deze tijden van Corona zou ik af en toe met u het lied 
willen zingen:
 
“Wat de toekomst brengen moge,
ons geleidt des Heren hand;
moedig slaan we dus de ogen
naar het onbekende land.”

ds. Douwe Boelens 

Meditatie
Des Heren hand
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Kerkdiensten PKB

Palmzondag 5 april 
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte Kerk/VPKB
Ambtsdrager E. Kitoko

Witte Donderdag 9 april om 20 u in 
PKB Brussel

Viering Heilig Avondmaal 
Voorgangers ds. Douwe Boelens en  

Bram Meertens 
Organist Felix Snyers 
Collecte Kirinda / Kerk

Goede Vrijdag 10 april om 20 u in 
WTS Vilvoorde

Voorgangers ds. Douwe Boelens en  
Bram Meertens 

Paaszondag 12 april 
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova 
Collecte Diaconie / Kerk
Ambtsdrager R. van Drimmelen

Zondag 19 april
Voorganger ds. Edwin Delen
Organist Anne-Theo Seinen
Collecte Prot. Soc. Centrum / Kerk
Ambtsdrager E. Kitoko

Zondag 26 april
m.m.v. Gaudeamus 

aansluitend: Gemeentevergadering
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers 
Collecte Kerk en Wereld / Kerk 
Ambtsdrager J. Voortman 

Zondag 3 mei
Dienst van Schrift en Tafel voor volwassen en kinderen
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers 
Collecte Diaconie / Kerk
Ambtsdrager R. van Drimmelen

Zondag 10 mei 
Jeugdkerk, Israëlzondag 

Voorganger ds. Marja van der Beld 
Organist Raymond Auquier
Collecte Kirinda / Kerk
Ambtsdrager T. Orie

 Zondag 17 mei 
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte VPKB / Kerk 
Ambtsdrager P. Vitulano

Hemelvaartsdag 21 mei (Wemmel) 
dauwtrappen om 6 u

korte dienst ‘ten huize van’ om 10 u met  
ds. Douwe Boelens ` 

Zondag 24 mei 
Voorganger dhr. Bram Meertens
Organist Raymond Auquier
Collecte Kerk en Wereld / Kerk
Ambtsdrager E. Kitoko

Zondag 31 mei Pinksteren
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Sabine Geerlof-Van de Zande 
Collecte Bijbelgenootschap / Kerk
Ambtsdrager J. Voortman  
Gem.lid v.dienst O. Chrispeels
Collectant M. de Geus
Welkom J. Wilbrennink
Geluid M. Heemskerk 
Kindernevendienst Lex Buddingh
Babyoppas L. de Geus
Koffie M. Chrispeels, J. Wilbrennink 

Zondag 7 juni
Jubileum “50-25” 

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers 
Collecte Prot.Soc.Centrum / Kerk
Ambtsdrager T. Orie
Gem.lid v.dienst J.K. van der Meer
Collectant G. Heslinga
Welkom G. Heslinga
Geluid C. Orie
Kindernevendienst Anita Bultena
Babyoppas H. Schinkel
Koffie F. Meiboom, N. Vrydag 

De diensten beginnen om 10.15 uur
Van de Redactie 
Beste gemeenteleden en lezers,
U begrijpt dat bij het ter perse gaan van deze Kerkbrief, midden maart, we nog volkomen onzeker zijn of de kerkdiensten en 
activiteiten zullen doorgaan. In elk geval Palmpasen niet. Het kerkelijk bureau blijft open en onze kosteres zal in de mate van 
het mogelijke uw vragen beantwoorden. De predikant en kerkenraad zullen per e-mail de gemeenteleden informeren. Indien 
u geen e-mail bezit, aarzel niet iemand van de gemeente te bellen of het kerkelijk bureau (zie achterkant van de kerkbrief).
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Zondag 12 april Pasen 
Vooraf: Paasontbijt om 9:00 

Voorganger dhr. B. Meertens
Ambtsdrager mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Zondag 19 april
(gevolgd door ledenvergadering van 11:45 tot 12:45)

Voorganger dhr. B. Meertens
Ambtsdrager mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Zondag 26 april
Voorganger ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager dhr. H. Van de Wouwer
Collecte Kerk

Zondag 3 mei
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger dhr. B. Meertens en ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager dhr. H. Van de Wouwer
Collecte Kerk en Ik help een kind

Zondag 17 mei
Voorganger ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Zondag 31 mei
Voorganger dhr. B. Meertens
Ambtsdrager dhr. H. Van de Wouwer
Collecte Kerk

Goede vrienden van de Bethlehemkerk,

Ik heb de eer in deze Kerkbrief voor de eerste keer het ge-
meentebericht te schrijven. Ik ben blij dat ik in mijn eerste 
gemeentebericht ook meteen goed nieuws kan mededelen. 

Na een lang proces is op vrijdag 6 maart de verkoop van 
onze gebouwen aan de Walcourtstraat definitief afgerond. 
Hiermee is een lang proces, dat vaak helemaal niet mak-
kelijk was, eindelijk afgesloten. De gebouwen zijn verkocht 
aan de Zevendedagsadventisten die er hun diensten op za-
terdag zullen vieren.
De verkoop betekent niet dat wij voor onze diensten nu 
ook afscheid moeten nemen van onze vertrouwde loca-
tie. De diensten zullen de komende tijd nog altijd in de 
Bethlehemkerk plaatsvinden en er verandert wat dat be-

treft dus niet veel. Ik zou bij deze ook graag mijn dank uit-
spreken aan diegenen die zich al die tijd hebben ingezet om 
de verkoop goed te laten verlopen. Er is veel en hard ge-
werkt en dat heeft gelukkig tot een goed einde geleid.
Sinds de laatste Kerkbrief ben ik nu volop betrokken bij het 
leven van de Bethlehemkerk. Het bevalt me tot nog toe heel 
goed. Het is een fijne gemeente om te beginnen. Daarvoor 
wil ik jullie ook bedanken.

Mevr. Hedwig Jonkman is nu al een tijdje in haar nieuwe 
woning in Home Bizet. Het is nog wel wennen aan de nieu-
we woonomgeving. Het is niet makkelijk om na zo’n lange 
tijd aan de Walcourtstraat te verhuizen naar een nieuwe 
woning. We hopen dat het gauw iets beter gaat daar.

Bram Meertens, student-opdrachthouder

Kerkdiensten in tijden van Corona 
Ongeveer een week voor het verschijnen van deze Kerkbrief 
hebben wij ons als voorgangers met een aantal beschik-
bare kerkenraadsleden van de Protestantse Kerk Brussel 
en van de Bethlehemkerk in Anderlecht bezonnen over 
de vraag in welke vorm we het kerkenwerk in de komen-
de tijd kunnen voortzetten. Het is duidelijk dat we door de 
overheidsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van 
het Coronavirus een aantal weken lang geen openbare kerk-
diensten in onze kerken zullen kunnen houden. Hoe lang 
deze periode gaat duren, valt op dit moment absoluut niet 
te voorspellen.

Op elke zondagmorgen wordt om 9.20 uur een kerkdienst 
op de (Nederlandse) NPO2 uitgezonden. Op zondag  
15 maart ging dit project van start. We raden u van harte 
aan om de diensten op uw TV mee te beleven.
Datzelfde geldt ook voor de diensten die door de voorgan-
gers van de VPKB-kerken in de Denderstreek worden ver-
zorgd. Pionier Tom Schepers, ds. Peter Smits en ds. Harry 
Sinnaghel verzorgen deze diensten. De diensten opgeslagen 
op YouTube, en de link daar naartoe kunt u vinden op de 
website en op de facebook pagina van de VPKB. 

Vanuit de Protestantse Kerk Brussel en de Bethlehemkerk 
hopen wij ook een start te maken met online bezinningen. 
Die bezinningen hopen we op YouTube te zetten, en de 
webadressen hopen we dan op zaterdagen naar u op te stu-
ren, zodat u er op zondag naar kunt kijken.

Berichten uit  Anderlecht 
De diensten beginnen om 10 uur



Veel ervaring hebben we daarmee nog niet, dus u zult wat 
geduld met ons moeten hebben - maar ervaring komt nu 
eenmaal door iets te doen. We vertrouwen erop dat we 
hiermee samen aan de slag kunnen.

We raden u allen aan om gebruik te maken van uw tele-
foons en elkaar langs die weg op te zoeken en te bemoe-
digen. De leden van de Pastorale Raad zullen daarin een 
voortrekkersrol spelen. Als voorgangers van de twee kerken 
willen we actief deelnemen aan dat netwerk en zijn wij zelf 
ook bereikbaar voor u.

Bram Meertens, student-opdrachthouder, Bethlehemkerk 
Anderlecht

en ds. Douwe Boelens, predikant, Protestantse Kerk Brussel

Gestorven en opgestaan

Alles had Hij verteld
van God die Hem had gestuurd
van God die ons wil vergeven
alles had Hij gedeeld
wat God Hem had meegegeven
alles, ook het laatste
zijn eigen leven
Toen werd het stil
toen was het voorbij
toen was er alleen maar verdriet
zo was het op aarde
maar in de hemel was het zo niet
want nu was het gebeurd
en God zei heel blij:
Ik heb het gezien
Hij houdt van de mensen
evenveel als van Mij
nu horen we toch weer bij elkaar
de mensen en Ik
het verdriet is voorbij
is voor altijd voorbij

En wat God zei was waar
opeens was het Pasen
voordat iemand het zag
leeg is het graf waar de Heer in lag
Hij is voorgoed uit de dood terug
daar gaat Hij de mensen al tegemoet 
ze horen erbij
ze mogen weten
alles is goed. 
 Inge Lievaart “Anno Domini”
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Januari  
 05/01 Diaconie 159,10
 05/01  Kerk 94,60
 12/01 kerk en Wereld 144,10
 12/01 Kerk 103,30
 19/01 PSC 291,20
 19/01 Kerk 181,00
 26/01 Leprazending 351,70
 26/01 Kerk 160,10

Februari
 02/02 Diaconie 178,60
 02/02 Kerk 232,40
 09/02 VPKB 125,20
 09/02 Kerk 102,10
 16/02 Kerk en Wereld 253,90
 16/02 Kerk 146,00
 23/02 Kerk met Stip 147,50
 23/02 Kerk 78,10 

Opbrengst collecten   

Verjaardagen van 
75-plussers 

Onze hartelijke gelukwensen 
gaan naar:

April
1 Han Rooze
4 Co van Anken-Hoogeveen 
5 Neeltje Vanhaelen-Passchier 
14 Dirk Meursing
15 Lous Motmans-Lammers 
16 Jacqueline Bastiaens
18 Janneke Wilbrenninck-Van Oldenborgh
19 Hanneke Verploeg-de Nooij 
22 Philippe van Velzen
30 Dieneke Bennink-Van Kasteel 

Mei
6 Niesje Kraaij-Vrolijk
13 Jan Christiaans
17 Nino Groenenboom-Nooder
21 Hanny Homan-Dittmair 
24 Fernand Vrydag
24 Ru Haverkorn van Rijsewijk 
24 Dorus Boland
25 Lottie Zonneveld-Kooreneef
27 Corrie de Bruijn
31 Jan Schiettekatte 



7

 Uit de Kerkenraad PKB

Tijdens de vergadering op 13 februari j.l. pleegde de 
Kerkenraad telefonisch overleg met mw. Alexia Byiza, de di-
rectrice van het Protestants Sociaal Centrum (PSC), over de 
vraag hoe onze kerk het PSC zou kunnen ondersteunen in 
het kader van ons 40-dagenproject. Besloten werd dat ge-
collecteerd gaat worden voor het verstrekken van een soort 
‘kit’ voor ex-gedetineerden. Wanneer deze de gevangenis 
verlaten, ontbreekt het hen vaak aan de allernoodzakelijk-
ste levensbehoeften zoals een kaart voor het openbaar ver-
voer of een tandenborstel. Mw. Byiza ging er ook graag mee 
akkoord dit project in onze kerk toe te lichten op zondag 
22 maart.

Verder besprak de Kerkenraad o.a. de vraag hoe wij op  
6 en 7 juni a.s. het 50-jarig bestaan van ons kerkgebouw 
zouden kunnen vieren. 

Besloten werd dat de Kerkkriebels dit jaar op 15 november 
zullen plaatsvinden.

Op 12 maart j.l. werden de concepten van zowel het Jaarverslag 
2019 als de agenda voor de Gemeentevergadering op 26 
april a.s. besproken en goedgekeurd. De belangrijkste on-
derwerpen waren echter het concept Visie- en Beleidsplan 
2020-2015, en de vacature voor de predikant in WOTO. Bij 
het Plan werden enkele kanttekeningen geplaatst en werd 
benadrukt dat de inzet van de gemeente cruciaal is voor het 
uitvoeren van de beleidsaanbevelingen. Nu de Kerkenraad 
na het raadplegen van de gemeente een indruk heeft over de 
verwachtingen die in de gemeente leven, kunnen we gaan 
nadenken over de vraag of wij een tweede predikant(e) zul-
len beroepen en, zo ja, hoe de taakverdeling tussen de beide 
voorgangers eruit zou kunnen zien. Besloten werd hierover 
verder overleg te voeren met het Dagelijks Bestuur.

Omdat we op het moment maar kunnen beschikken over 
één predikant, en omdat we zuinig op hem willen zijn, ver-
eist het zoeken naar gastvoorgangers extra aandacht. In dit 
kader nam de Kerkenraad het besluit om zo nodig een be-
roep te doen op lekenpredikers.

Elk jaar wordt ons gevraagd of we mee willen doen aan de 
Open Kerken Dagen. Tijdens die weekenddagen wordt het 
kerkgebouw opengesteld voor het publiek. Omdat onze 
kerk op zaterdag en zondag wordt gebruikt voor eredien-
sten, hebben we nooit aan zulke dagen mee kunnen doen. 
Dit keer echter vallen de Open Kerken Dagen op 6 en 7 juni. 
Omdat wij dan het jubileum van ons kerkgebouw vieren en 
onze kerk op zaterdag door onze gemeente gebruikt wordt, 
besloot de Kerkenraad om dit jaar de kerk open te stellen 
op zaterdag 6 juni van 15:00-18:00 uur.

Op zondag 8 maart werd door onze gemeente voor het 
eerst de Maaltijd van de Heer gevierd met afzonderlijke 
bekertjes voor de wijn. Hierover, en over de hygiënische 
maatregelen die werden getroffen om de verspreiding van 

het Coronavirus tegen te gaan, werden waarderende op-
merkingen ontvangen.

Bram Meertens, die namens de Bethlehemkerk de ker-
kenraadsvergaderingen bijwoont, deelde mee dat de ver-
koop heeft plaatsgevonden van het kerkgebouw, de kos-
terswoning en de pastorie in Anderlecht. De gebouwen 
zullen nu gebruikt gaan worden door een Spaanstalige 
Adventistengemeente. De Bethlehemgemeente kan nog 
wel gebruik blijven maken van het kerkgebouw.

Rob van Drimmelen, scriba 

Jumelage ABL-Kirinda
Bij de collectes van 9 april en 10 mei 

De Protestantse Kerk Brussel behoort tot het kerkdis-
trict Antwerpen-Brabant-Limburg (ABL) van de VPKB. 
Er is nog een ander Nederlandstalig district, nl. Oost- en 
West-Vlaanderen. 
Het District ABL waartoe wij behoren, onderhoudt een 
partnerschap met een kerkdistrict binnen de EPR, de 
Protestantse Kerk in Rwanda. Dat partnerschap wordt een 
‘jumelage’ genoemd, en dat kerkdistrict in Rwanda heet 
(Presbytery of) Kirinda.

De VPKB onderhoudt brede contacten met de EPR, de 
Protestantse Kerk in Rwanda, maar deze jumelage is dus 
een veel smaller verband tussen twee kerkdistricten. Dat 
heeft grote voordelen: de lijntjes zijn kort en de toon van de 
briefwisseling tussen de kerkdistricten is zeer persoonlijk.
Eenmaal per jaar houden de twee kerkdistricten een ‘jume-
lagezondag’: dan bereidt één van de twee een thema voor, 
meestal met enkele Bijbelgedeeltes, liederen en gebeden. 
Op zo’n jumelagezondag is de collecte bestemd voor de ju-
melage. De beide jumelagewerkgroepen schrijven een brief, 
en als alles goed is, wordt die brief vertaald en gepubliceerd 
of voorgelezen in de kerken van de jumelagepartner.

Op dit moment zamelt de Jumelagewerkgroep ABL-Kirinda 
geld in voor de bouw van een polyvalente zaal in Kirinda. 
De kerken in Kirinda doen zelf hun uiterste best om die 
zaal op te bouwen. Het was de bedoeling om op korte ter-
mijn vanuit België een bezoek af te leggen aan de kerken 
in Kirinda, maar dat bezoek zal hoogst waarschijnlijk van-
wege de Corona-crisis op de langere baan moeten worden 
geschoven. De twee werkgroepen houden vooral contact 
via e-mail en WhatsApp. Voor beide kerken is het een bron 
van inspiratie om hun verbondenheid over de grenzen van 
hun twee zo verschillende continenten heen te ervaren en 
te verdiepen.

Namens de Jumelagewerkgroep: ds. Douwe Boelens
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 Gemeentevergadering

De Kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor de 
Gemeentevergadering die dit jaar op 26 april is ge-
pland. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen rond het 
Coronavirus nauwlettend volgen. We houden er ook re-
kening mee dat we eventueel moeten uitwijken naar een 
latere datum. Dat laten we u dan natuurlijk op tijd weten.

Hierna vindt u de voorgestelde agenda voor de 
Gemeentevergadering. Het zal u niet ontgaan dat die agen-
da ‘een hele boterham’ is omdat er naast de gebruikelijke 
onderwerpen ook zaken als het Visie- en Beleidsplan 2020-
2025, en de vacante predikantsplaats op de agenda staan. 
Om onze tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zouden we 
u willen oproepen om eventuele vragen en opmerkingen die 
u nu al heeft, schriftelijk voor te leggen aan de Kerkenraad. 
Bij het inleiden van de desbetreffende agendapunten kun-
nen we dan al rekening houden met uw punten.

Voor de verkiezingen van de leden van de Kerkenraad en de 
Raden van Bestuur zal, zoals gebruikelijk, de mogelijkheid 
bestaan om voorafgaand aan de Gemeentevergadering 
schriftelijk te stemmen als u er niet bij kunt zijn. Stembriefjes 
kunt u te zijner tijd opvragen bij het Kerkelijk Bureau.

Tijdens de Gemeentevergadering op 5 mei 2019 werd ge-
suggereerd dat een omschrijving wordt gegeven van de rol 
en functie van “Gemeenteleden van Dienst”. Onder punt 9 
van de ontwerp agenda van 26 april a.s. zal de Kerkenraad 
voorstellen de volgende omschrijving te hanteren:

“Gemeenteleden van dienst zijn ervaren gemeenteleden 
die tijdens de eredienst de ambtsdrager assisteren, bij-
voorbeeld bij de collectes en het bedienen tijdens de Tafel 
van de Heer” .

Als de Gemeentevergadering op 26 april 2020 deze zin 
goedkeurt, zal die worden opgenomen in de Préambule van 
het Plaatselijk Reglement, en zullen de nodige wijzigingen 
worden aangebracht in het Vademecum.

We hopen op een vruchtbare Gemeentevergadering.

Rob van Drimmelen, scriba

Agenda Gemeentevergadering op zondag 
26 april 2020 om 11:30 uur
1. Opening van de vergadering door voorzitter ds. Douwe 

Boelens

2. Verkiezingen van ambtsdragers en leden van de Raden 
van Bestuur

3. Vaststelling quorum

4. Vaststelling agenda

5.  Verslag van de Gemeentevergadering op 5 mei 2019

6. Jaarverslag 2019 (zie Kerkbrief april/mei 2020)

7. Financieel verslag 2019

 - Jaarrekeningen en financieel verslag 2019 en begroting 
2020

 - Verslag kascontrolecommissie

 - Décharge voor het Dagelijks Bestuur

8.  Goedkeuring van het gevoerde beleid

9. Voorstel tekst in Plaatselijk Reglement over 
Gemeenteleden van Dienst (zie Kerkbrief april/mei 
2020)

10. Visie en Beleidsplan 2020-2025 

11. Vacature PKB predikant(e) WOTO

12. Uitslag verkiezingen ambtsdragers

13. Rondvraag

14. Sluiting door voorzitter ds. Douwe Boelens

Gemeente in Perspectief: 
op weg naar de 
eindstreep
Het is inmiddels al weer een jaar 
geleden dat de Kerkenraad het 
mandaat gaf aan de Werkgroep 
Gemeente in Perspectief (GiP) om samen met de gemeen-
te na te denken over de toekomst van onze geloofsge-
meenschap. In vorige nummers van de Kerkbrief werd de 
gemeente op de hoogte gehouden van de voortgang. Het 
einde van dit proces is nu in zicht. Tijdens een bijeenkomst 
op 23 februari, waar ook ds. Douwe Boelens en dr. Jaap de 
Lange (onze begeleider) aanwezig waren, werd een eerste 
versie van een Visie- en Beleidsplan 2020-2025 besproken 
en aangepast. Ook werd het oorspronkelijke tijdpad her-
zien. Nu hopen we dat we op de Gemeentevergadering 
van 26 april a.s. het proces kunnen afsluiten. 
Op de daaraan voorafgaande zondag, 19 april, zal na 
de dienst om 11:45 uur, een soort ‘spreekuur’ over het 

Protestantse
Kerk Brussel
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 Gemeentenieuws PKB

Jubileum 
“50-25”
Op 7 juni aanstaan-
de is het 50 jaar gele-
den dat ons kerkge-
bouw werd ingewijd 
en 25 jaar geleden 
gingen de Guido de 
Brès-gemeente en de 
Graanmarktkerk Samen op Weg. Twee bijzondere gebeur-
tenissen. De kerkenraad heeft besloten om dit op een ge-
paste manier te gedenken.

Het volledige programma van dat weekend 6 en 7 juni vindt 
u op blz. 15 van deze kerkbrief. 

18+ Lunch op zondag 5 april en 3 mei
Af en toe is houden we op zondagmiddag een lunch voor 
studerende en werkende jongeren: de 18+ Lunches. Op 
dit moment komt die groep jongeren ook buiten de kerk 
samen op doordeweekse dagen. Dat is fantastisch! Als ie-
mand zich bij die groep wil aansluiten, dan kan dat. Datums 
en adressen kun je krijgen in een WhatsApp-groep. Vraag 
ernaar in de kerk!
De lunches in de consistorie van de kerk gaan ook nog 
door. De volgende data daarvoor zijn (onder voorbehoud):  
5 april (Palmzondag), 3 mei en 14 juni. De bedoeling is 
dat iemand uit de groep een onderwerp presenteert. Laat 
van je horen als je geïnteresseerd bent!
Je hoeft niet eerst naar de kerkdienst te komen. Je mag 
ook om 12.00 uur rechtstreeks naar de lunch komen. De 

Visie- en Beleidsplan worden gehouden met leden van de 
Werkgroep GiP enerzijds en geïnteresseerde gemeentele-
den anderzijds. Uiteraard is deze planning afhankelijk van 
de ontwikkelingen rond het Coronavirus.

Twee versies
De Werkgroep GiP heeft twee versies van het Visie- en 
Beleidsplan 2020-2025 opgesteld. 
In de eerste versie worden de beleidsaanbevelingen verge-
zeld door werkplannen. Die tekst is gestuurd naar de ver-
schillende organen die onze kerk rijk is. Zij zijn gevraagd 
om vóór het einde van maart te reageren. Op basis van hun 
reacties zullen eventuele wijzigingen in het Plan worden 
aangebracht. 
Een tweede versie is veel korter en bevat voornamelijk de 
beleidsaanbevelingen. Dit is de ‘officiële’ versie die zal voor-
liggen op 19 en 26 april. Geïnteresseerde gemeenteleden 
kunnen uiteraard desgewenst ook de langere versie met de 
werkplannen ontvangen.

Het is de bedoeling dat het voorgestelde Visie- en 
Beleidsplan in de week van 6 april a.s. per email zal wor-
den rondgestuurd aan de gemeenteleden. Mocht het ons 
gegeven zijn dat we op zondag 12 april samen Pasen kun-
nen vieren in onze kerk, dan zal daar ook een aantal ge-
drukte exemplaren van het Plan beschikbaar zijn.

Ambitieus
Het voorgestelde Visie- en Beleidsplan vormt een neerslag 
van wat de Werkgroep GiP aan ideeën heeft gehoord tij-
dens het afgelopen jaar. Het is dus als het ware een spie-
gel die aan de gemeente wordt voorgehouden. Aan ideeën 
blijkt er geen gebrek te zijn in onze gemeente. Dat stemt 

hoopvol. De veelheid daarvan vereist echter wel dat, gezien 
onze beperkte capaciteit, keuzes gemaakt dienen te wor-
den. Zo eindigt het Plan met enkele suggesties voor zaken 
waarop wij ons zouden kunnen richten tijdens de komen-
de twee jaren. We hopen dat daardoor het geheel haalbaar 
blijft en dat we op een aantal punten ook echt voortgang 
zullen kunnen boeken. De uitvoering van het Beleidsplan 
valt of staat natuurlijk met de inzet die wij als gemeente 
tezamen kunnen opbrengen.

Uitnodiging
In het voorlopige Visie- en Beleidsplan staat de volgende 
paragraaf over de missie van onze gemeente:

“De Protestantse Kerk in Brussel is een open kerkgemeen-
schap. Wij willen vrijheid scheppen om samen - persoonlijk 
en als gemeenschap - gestalte te geven aan ons geloof in Jezus 
Christus. Vanuit dit geloof richten wij ons tot onze medemens.”

Deze zinnen zijn afkomstig uit een stuk dat een aantal jaren 
geleden door de PKB is besproken. Wie ideeën heeft over 
een andere formulering van onze “missie”, die oud en jong 
kan aanspreken, dan vernemen we dat graag!

Trektocht
Als het Visie- en Beleidsplan 2020-2025 door de 
Gemeentevergadering wordt aangenomen, komt er for-
meel een einde aan het GiP proces. Maar onze gezamenlijke 
trektocht gaat voort als wij, met elkaar als gemeente, onze 
schouders er onder zetten om de plannen uit te voeren; op 
hoop van zegen. 

Rob van Drimmelen, namens de Werkgroep GiP
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lunch vindt plaats in de grote hoekkamer van de kerk, de 
‘consistorie’.

Dauwtrappen met Hemelvaart,  
donderdag 21 mei
Exclusief voor de jongeren organiseert de Protestantse 
Kerk Brussel dit jaar het ‘dauwtrappen’ op Hemelvaart. 
Dauwtrappen betekent dat je in alle vroegte een wandeling 
door de velden maakt, en dat je vervolgens samen een pri-
ma ontbijt gebruikt. Voor het vervoer naar de plek waar het 
allemaal gebeurt, kan gezorgd worden.
De wandeling begint om 6.00 uur, letterlijk in alle vroeg-
te dus. Een groepje jongeren uit Dilbeek heeft laten weten 
geïnteresseerd te zijn om mee te doen. We starten de orga-
nisatie op als minimaal 10 jongeren zich aanmelden. Dat 
kan bij mij, ds. Douwe Boelens. 
Na de wandeling en het ontbijt volgt een informele kerk-
dienst bij de fam. Haverkorn in de woonkamer. Daarvoor 
wordt de hele kerkgemeente uitgenodigd. Dat gedeelte be-
gint om 10.00 uur.
De eerste vraag is nu, wie van de jongeren er zin heeft in een 
fikse wandeling om 6.00 uur.

Hemelvaart

Al heeft Hij ons verlaten
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind. 
 

J.W. Schulte Nordholt (NLB 663 of LBK 234)

 

Gemeenteweekend op Texel,  
22 tot 24 augustus
Dit jaar organiseren we, samen met de Protestantse Kerk 
De Koog, De Waal en Den Hoorn, de kerk van ds. Anne 
Kooi, een gemeenteweekend op Texel. Dit weekend hopen 
we te houden van 22 tot 24 augustus. Het is de bedoeling 
dat het een weekend van bezinning en ontspanning wordt 
voor de leden van deze twee kerken. Praten en stil zijn, fiet-
sen en wandelen.
Overnachtingen zijn voorzien in een eenvoudig hostel, niet 
ver van de kerk. De Kerkenraad vindt dat er minstens tien 
aanmeldingen moeten zijn om het een “gemeenteweek-
end” te noemen. Onze vraag aan u is daarom of u hierin 
geïnteresseerd bent. Iedereen mag zich aanmelden bij 
mij. 
 ds. Douwe Boelens

In memoriam Dolf van Oeveren

Op 2 maart 2020 overleed Cornelis of Dolf van Oeveren. 
Hij was geboren op 21 december 1927 in Rotterdam; hij is  
92 jaar geworden.
Dolf van Oeveren heeft de Tweede Wereldoorlog zeer be-
wust meegemaakt. Vooral de laatste jaren daarvan en ook 
de tijd van de bevrijding en van de wederopbouw hebben 
hem voor de rest van zijn leven getekend. Hij heeft ons ge-
vraagd om daar in zijn uitvaartdienst bij stil te staan met 
de teksten van twee oude liederen: “O Heer, die daar des 
hemels tente spreidt” en “Gelukkig is het land, dat God de 
Heer beschermt.” Ook had hij voor deze gelegenheid zeer 
bewust het lied “Wat de toekomst brengen moge,/mij ge-
leidt des Heren hand”, en daarvan het eerste en het derde 
vers uitgekozen.

Dolf van Oeveren heeft het op professioneel gebied ver 
gebracht: hij bekleedde een hoge functie bij de Europese 
Commissie op het gebied van de landbouw. Zijn collega’s 
hebben zeer goede herinneringen aan zijn gedrevenheid en 
aan zijn collegialiteit.
Zelf noemde hij zich een echte ambtenaar, en wat hem 
daarin aantrok was het ‘ordenende principe’. Hij kon dat 
principe ook uitleven, zo vertelde hij, in de vele verzamelin-
gen die hij had aangelegd.
Niet alle gemeenteleden hebben hem gekend, omdat hij 
al lang niet meer naar de kerk kwam. Hij voelde zich wel 
betrokken bij de kerk, en samen met zijn vrouw Janny be-
zocht hij ook met enige regelmaat de wijkbijeenkomsten. 
Hij heeft ons ook nog een motto meegegeven, waarover we 
van hem in zijn uitvaartdienst mochten spreken of zwijgen: 
“het leven als onmetelijk geschenk”.
Hij moet zelf het leven als een geschenk hebben opgevat. 
Hij heeft het nu teruggegeven aan Hem, van wie hij het ont-
vangen had. We bidden zijn vrouw Janny, hun drie kinderen 
en partners als ook hun kleinkinderen veel sterkte toe in 
hun verdriet.

ds. Douwe Boelens
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Paasgroet 

De Pastorale Raad van onze kerk bezorgt elk jaar aan onze 

80-plussers en zieken een paaskaart met tekst en groet. 

Iedereen vindt die dit jaar in de brievenbus. Bovendien  

kunnen we nu helaas een vijftigtal van u niet verrassen met 

een narcisje. De bloemenhandel ligt stil, de bestelling is ge-
annuleerd. Bezoek is moeilijk.
We doen ons best om u op te bellen om toch een babbeltje 
te slaan. Aarzel niet om ook zelf uw wijk- contactpersoon 
of bekende te bellen als u daar behoefte aan hebt (de tele-
foonnummers: zie achterkant van de Kerkbrief). Wij blijven 
aan u denken en in onze voorbeden opdragen aan God. 

 “Tussen waken, tussen dromen,
In het vroege morgenlicht,

wordt de steen van ‘t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis 

Jezus leeft en bij ons is.” 
    Lied 631:1

 

Samenscholen

Wijkbijeenkomsten 
Iedereen is welkom op een van de onderstaande datums en 
adressen naar keuze. Dit geldt vooral voor de wijken Centrum, 
West en Zuid. Wel graag op voorhand een telefoontje naar 
het gastadres. 
Om privacy-redenen wordt het volledige adres hier niet 
gepubliceerd.

April
Onderwerp: Wie is Jezus voor jou?
Gespreksleiding: Gert-Jan Bikker of Bram Meertens

Wijk Zuidoost: Dinsdag 21 april, van 10.30 tot 12.30 u.
Mevr. Janneke Wilbrenninck, 3090 Overijse, tel. 02 687 63 91
 
Wijk Noord, Woensdag 22 april, om 20 u 
Mevr. Lydia Sacré en Dhr. Han Rooze, 1780 Wemmel, 
tel. 02 460 61 80 

Wijk Noordoost en Oost, Donderdag 23 april om 20 u.
Fam. Scholten, 3080 Tervuren, tel. 02 767 71 25 

Bijbelkring in Wemmel op 6 april en 11 mei
Op 17 februari hielden we Bijbelkring op de vaste plaats, bij 
mevr. Annemarie Haverkorn in Wemmel. Het was een goe-
de samenkomst met een stevige Bijbelstudie, maar met ook 
genoeg tijd voor het vieren van een bijzondere verjaardag en 
alle feestelijkheden die daarbij hoorden. Het Bijbelgedeelte 
was Exodus 2: het verhaal over de geboorte van Mozes en 
zijn vlucht naar Midjan. Het is een verhaal waar opvallend 
veel vrouwen in voorkomen; je zou bijna denken dat de 

schrijver het erom gedaan heeft. De moeder en het zusje 
van Mozes, de dochter van de farao met haar dienaressen, 
de zeven dochters van Jetro... Samen dachten we na over de 
impact van Mozes’ woorden: “Ik ben een vreemdeling ge-
worden, ik woon in een land dat ik niet ken.” We herkenden 
het gevoel om ergens een vreemdeling te zijn. We dragen 
allemaal immers onze bagage mee - ook: onze overtuigin-
gen - die ons tot ‘bijwoners’ maakt op de plaatsen waar we 
wonen. Het was goed om dat met elkaar te kunnen delen.
We hopen erop dat de volgende bijeenkomsten kunnen 
worden gehouden op 6 april en 11 mei. Op dit moment 
is het nog niet duidelijk of het Coronavirus ons dat kan ver-
hinderen. De bijeenkomst van 6 april valt aan het begin van 
de Goede Week; dan zouden we dus samen de Maaltijd van 
de Heer willen vieren. Maar of dat al kan?

Kinderen schrijven aan God

Lieve God, 

Waarom deed u vroeger al die wonderen? En nu niet 
meer? 
Rob

Beste God
Ik wou dat u zorgde dat mensen niet zo gauw stuk 
gingen. Ik had laatst drie hechtingen nodig.
Leon.

Ingezonden door Joyce Smit 
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VPKB

Kerk en Wereld 

Multilaterale ontmoeting van 18 tot 20 mei 
2020 in het Huis van het Protestantisme
De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) onder-
houdt sinds 1921 contacten met de Eglise Presbytérienne 
au Rwanda (EPR). Dat geschiedde toen nog via de Société 
belge de Missions protestantes au Congo (SBMPC), die reeds 
in 1910 werd opgericht om ook in Rwanda te gaan werken 
met een missie opdracht. Met Rwanda hebben we dus be-
voorrechte historische banden. 

De VPKB heeft dit getuigenis in Centraal Afrika op ver-
standige wijze beheerd door haar zendingswerk open te 
stellen voor de andere Europese Kerken in Europa: eerst 
Zwitserland en vervolgens Nederland. Deze twee Kerken 
ondersteunden de inspanningen van de VPKB in haar 
supranationale visie op de Kerk van Christus. Ze doen dat 
door leerkrachten, verpleegkundigen, artsen, architecten, 
agronomen, predikanten uit te zenden en door financiële 
steun voor de salarissen. Ook worden verschillende evan-
gelisatieprojecten en de bouw van kerken en pastorieën 
ondersteund, evenals de socio-economische ontwikkeling. 
Dit werk wordt vandaag voortgezet, maar op een gedecen-
traliseerde manier omdat elke Europese partner autonoom 
is in zijn betrekkingen met de EPR, terwijl destijds alles via 
Brussel ging. 

De Duitse kerk, die in haar kolonie de kerk in Rwanda in 
1907 oprichtte, werd vanwege de eerste wereldoorlog ge-
dwongen haar zendingsactiviteiten in Centraal Afrika stop 
te zetten. Zij sloot zich aan bij de Belgische Protestantse 
Kerk. De Duitse NGO Brot für die Welt, gevestigd in Berlijn, 
neemt deel aan deze multilaterale bijeenkomst. Niet zo 
lang geleden heeft de Communauté Evangélique d’Action 
Apostolique (CEVAA) met haar hoofdkantoor in Frankrijk, 
zich bij deze partners van de EPR aangesloten.
De VPKB hevelde de leiding van de Zending over aan de 
Kerk in Rwanda, die in 1959 de Eglise Presbytérienne au 
Rwanda genoemd werd. Zij heeft zich echter nooit losge-
maakt van de in 1921 opgestarte zendingsactie. Zij zet haar 
getuigenis van de Kerk van Christus in haar universele di-
mensie en visie voort. In 2021 willen we ‘100 jaar zending en 
partnerschap’ vieren.

De verschillende partners onderhouden solide broederlijke 
banden met de EPR. De vergaderingen worden eenmaal per 
jaar bij toerbeurt in ieder land georganiseerd. De VPKB zal 

de bijeenkomst van dit jaar organiseren, van 18 tot 20 mei 
2020.
Het doel van de multilaterale conferentie bestaat uit het 
ondersteunen van de EPR in haar socio-economische en 
evangelisatie-inspanningen in Rwanda. Het gebeurt in een 
geest van wederzijds respect en dialoog. Alle activiteiten-
verslagen en financiële rapporten worden transparant on-
derzocht zonder taboes. 
Ook zijn er momenten gewijd aan de uitdagingen waarmee 
elke Kerk in haar land wordt geconfronteerd. Elke jaarver-
gadering is een gelegenheid om over spanningen te spreken 
en verzoeningsinspanningen in Centraal Afrika en de rest 
van de wereld aan te moedigen.

De zendingsafdelingen in Duitsland, Nederland en 
Zwitserland hebben ondertussen een naamsverande-
ring ondergaan: Vereinigte Evangelische Mission (VEM) 
in Duitsland, Kerk in Actie in Nederland en Département 
Echanges et Missions (DEM) in Zwitserland.
Iedereen die nieuwsgierig is om deel te nemen, kan con-
tact opnemen met de coördinatoren van Kerk en Wereld: 
Eric Jehin aan de Franstalige kant en Arjan Knop voor de 
Nederlandstalige sectie.
Wij danken u voor uw voorbede voor deze ontmoeting.

Namens de coördinatie Kerk en Wereld,

ds. Léonard Rwanyindo
Werkgroep EPR

Synode en Studiedag 

“Verbinding en Verandering”

Op zaterdag 16 mei 2020 komt de Synodevergadering 
van de Verenigde Protestantse Kerk in België bijeen in 
de PKB aan de Nieuwe Graanmarkt. 

De dag begint met de verkiezing van een voorzitter van de 
Synodale Raad voor een mandaat dat aanvangt op 1 januari 
2021. Ds. Steven H. Fuite is de enige kandidaat. Indien hij 
herverkozen wordt, wordt dit zijn 3de termijn van 4 jaar. De 
Synodevergadering zal ook beslissen of deze termijn even-
tueel met één jaar kan worden verlengd. 

Maar verder is het een studiedag waarop ook belang-
stellenden zeer hartelijk welkom zijn vanaf 09:45 uur.
Dit jaar buigen we ons over het tussentijds rapport 
“Verbinding en verandering” van de Werkgroep 
‘Eigentijds Kerk-zijn’.
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Deze werkgroep die door de Synodevergadering in het le-
ven werd geroepen bestaat uit twee vertegenwoordigers 
van elk district, en heeft tot opdracht om zich te bezinnen 
op onze manier van kerkzijn en op fundamentele vragen 
die te maken hebben met ons getuigenis in de Belgische sa-
menleving. U kunt dit rapport downloaden via onze web-
site: https://nl.protestant.link/verbinding-en-verandering/

Het is de bedoeling om op zaterdagmorgen 16 mei met 
elkaar een open gedachtenwisseling te hebben, waarna 
de Werkgroep alle gemaakte opmerkingen, bedenkingen, 
suggesties en vragen mee opneemt en verder werkt om in 
november van dit jaar aan de Synodevergadering mogelijk 
concrete voorstellen van besluit voor te leggen.

In de namiddag zal de Synodale Raad ons een inkijk geven 
in de resultaten van de Enquête die in 2018 naar alle 
VPKB-gemeenten werd verstuurd. Namens de Synodale 
Raad zal de Voorzitter ingaan op deze resultaten, aangeven 
wat dit voor onze Kerk betekent en hoe er lijnen naar de 
toekomst kunnen worden uitgezet.

Het is uiteraard van groot belang dat we als presbyteri-
aal-synodale Kerk op 16 mei de thema’s zo kerkbreed moge-
lijk vanuit verschillende perspectieven bekijken en daarbij is 
uw inbreng van groot belang.

Vanuit praktisch oogpunt vragen we wel dat u zich uiter-
lijk 2 mei 2020 zou inschrijven op volgend adres: bureau@
protestant.link

Namens het moderamen van de Synodevergadering,
Met hartelijke groet,

Prof. dr. Eddy Van der Borght
moderator. 

Pastorale brief van de 
Synodevoorzitter
Huis van het Protestantisme, 
Brogniezstraat 44 – B-1070 Brussel

 Brussel, 17 maart 2020.
Beste zusters en broeders,
Waarde collega’s,
Geachte kerkenraadsleden,

We worden stilgezet.

Nadat eerder de zondagse kerkdiensten werden geannu-
leerd en ook vele andere kerkelijke activiteiten werden op-
geschort, sloot gistermiddag ook het Hoofdbureau van de 
VPKB zijn deuren.

Zonder enige file huiswaarts rijdend door de half ondertun-
nelde kleine Brusselse Ring las ik op de digitale borden:

LATEN WE SOLIDAIR ZIJN

LATEN WE AFSTAND HOUDEN

CORONAVIRUS.BRUSSELS

We bevinden ons met z’n allen in een vreemde, beangsti-
gende en erg onwennige situatie.

Liefde en gevoel van verbondenheid wil zich uiten, zoekt 
daadwerkelijke ontmoeting en nabijheid.

Maar solidair zijn, betekent nu afstand houden. Dit is een 
tijd zonder bijeenkomsten, dit zijn dagen zonder zusterlij-
ke kus of broederlijke handdruk, laat staan een omarming. 
Vele wekenlang geen vriendschappelijke por in de rug, geen 
bemoedigend schouderklopje meer.

Dat roept vragen op, niet in het minst de vraag hoe als Kerk 
vorm te geven aan ons verlangen en onze roeping om soli-
dair te zijn met de meest kwetsbaren.

Maar ook nu willen we samen Kerk zijn. En dat kan en ge-
beurt ook. Er zijn vele manieren om elkaar en anderen op te 
blijven zoeken en te bezoeken. Stilgezet beweegt er veel en 
laten we elkaar niet los.

Allerhande initiatieven, geboren uit het verlangen na-
bij te zijn en zelf nabijheid te ervaren, zien het daglicht. 
Afgelopen zondagmorgen kregen heel wat gemeenteleden 
de door hun predikant voorbereide papieren kerkdienst 
toegestuurd. Anderen zonden een meditatie rond. Op onze 
websites verschijnen gebedsteksten, overdenkingen, linken 
naar video-kerkdiensten. Veel predikanten houden per te-
lefoon en e-mail intensief contact met gemeenteleden en 
met anderen. Gemeenteleden geven vorm aan onderling 
pastoraat en beseffen in deze dagen misschien des te meer 
hoeveel het voor een ander betekent dat je opbelt, er bent 
om te luisteren en je stem te laten horen.

We verenigen ons in diepe bezinning en gebed.

Het is een hele uitdaging en dat in onzekere tijden, maar de 
huidige situatie bepaalt ons des te meer bij waar het echt 
om gaat en wat het mag betekenen om samen Kerk te zijn.

Ik draag u allen in mijn gebeden, 
bid u de wijsheid en de creativiteit van de Geest Gods toe,
en zend u mijn hartelijke groet,
verbonden in Hem die ons verenigt.

ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde 

Protestantse Kerk in België
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JUBILEUM “50-25” 

Dubbel jubileum 
 

Op 7 juni aanstaande is het 50 jaar geleden 

dat ons kerkgebouw werd ingewijd 

en 25 jaar geleden gingen de Guido de Brès-

gemeente en de Graanmarktkerk Samen op 

Weg. 
Twee bijzondere gebeurtenissen! 

 

De kerkenraad heeft besloten om dit op een 

gepaste manier te gedenken. 

Open huis op 6 juni 
 

Op zaterdag 6 juni is er van 15-18 uur 
“Open Huis” in de kerk voor de buren 
uit de directe omgeving van de kerk.  
 

Buren en andere belangstellenden 
zijn dan welkom om onze kerk van 
binnen te bekijken. 
Zij worden hartelijk ontvangen door 
een groep uit onze gemeente. 
Voor wie wil is er koffie/thee/glaasje. 
 

Hiermee sluiten we ook aan bij de 
Open Kerkendagen in dat weekend. 

Meehelpen? 
 

Een klein jubileumcomité is bezig met de 
voorbereidingen. Maar zij zal voor bepaalde taken 
in het weekend van 6 en 7 juni zeker ook een 
beroep doen op enthousiaste vrijwillig(st)ers. 
We zien uit naar een bijzonder herdenkings-
weekend en hopen dat het Coronavirus dan is 
uitgeraasd. Meer nieuws is te volgen op de 
website van onze kerk. 
 

Wie mee wil helpen, jong of oud, heel graag! Laat 
het weten aan Greet Heslinga (coördinatie). 
Alvast bedankt! 

Herdenkingsdienst op 7 juni 
 

Op zondag 7 juni om 10.15 uur is er een 
herdenkingsdienst o.l.v. ds. Douwe Boelens met 
muzikale medewerking van gemeenteleden. 
Na de kerkdienst zijn er enkele korte toespraken, 
koffie en een aperitief. Er zullen schalen met 
sandwiches rondgaan. Einde voorzien om 13.30 uur. 
Wij hebben de adressen van vele oud-gemeente-
leden verzameld, die inmiddels een uitnodiging 
hebben ontvangen. Meerdere oud-predikanten 
hebben reeds toegezegd om aanwezig te zijn. Het 
wordt vast een blij weerzien van vele oude 
bekenden! 
 

Hierbij worden alle gemeenteleden, vrienden en 
belangstellenden, oud en jong, van harte 
uitgenodigd om aanwezig te zijn! 
Noteer de datum alvast in uw agenda! 



C o n t a c t Protestantse Kerk Brussel 
Lidkerk van de Verenigde  
Protestantse Kerk in België

Kerkenraad
Ds. Douwe Boelens – voorzitter  02 309 46 82 
Dhr. E. Kitoko - diaken 0485 024 912
Mw. P. Vitulano - diaken  0478 607 879
Dhr. J. Voortman – diaken 02 358 57 29
Dhr. T. Orie – ouderling  02 466 54 90 
Dhr. R. van Drimmelen – ouderling 02 660 98 34 
en scriba. 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 – lid 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):
Jart Voortman 02 358 57 29
Catechese: ds. Douwe Boelens   02 309 46 82

Wijkindeling
Centrum West:
 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:
 mw. Jacqueline Bastiaens (02 767 67 35)
 mw. Marie-Françoise Couturier (02 731 75 54)
 mw. Nel Scholten (02 767 71 25)

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

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

Zuidoost:
 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 predikant. 

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: vacant

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

Rekeningnummers altijd 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
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


