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Veertigdagentijd 

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd. Een be-
langrijke tijd in het kerkelijk jaar. De aanloop naar het ge-
denken van het lijden en de opstanding van Christus. 
De Veertigdagentijd is zoals de naam al aangeeft een pe-
riode van veertig dagen. Dat klinkt op de eerste blik niet 
bijzonder interessant. Het heeft als naam simpelweg de 
hoeveelheid dagen waaruit het bestaat. Dat lijkt geen al te 
poëtische naam. 

Maar we moeten niet vergeten dat in de Bijbelse taal num-
mers vaak veel meer zeggen dan dat voor ons heden ten 
dage het geval is. In onze tijd worden cijfers voornamelijk 
gezien als wiskundige elementen die ervoor dienen om mee 
te rekenen, op te tellen, af te trekken of wat je allemaal nog 
meer met cijfers kunt doen. Ze representeren een specifieke 
hoeveelheid en daarmee uit.

In de Bijbel hebben cijfers echter meer betekenis dan alleen 
dat. Zij hebben een grote symbolische waarde en op die 
manier leggen ze verbanden tussen verschillende gebeur-
tenissen en wijzen zij op overeenkomsten. De veertig dagen 
van de veertigdagentijd verwijzen dus niet alleen naar een 
specifieke hoeveelheid dagen, maar ook naar zaken die in 
het verleden hebben plaatsgevonden in de geschiedenis 
van God en mens. 

Er zijn twee belangrijke momenten in het Oude Testament 
die ik hierbij wil aanstippen, twee momenten waarbij dit 
getal veertig ook weer terugkomt.
Een eerste gebeurtenis waarmee op deze manier een ver-
band wordt gelegd, is het verhaal van Noach. Het gaat niet 
goed in de wereld. God is boos om de dingen die er gebeu-
ren. Hij draagt Noach op de ark, een groot schip, te maken 
en dan regent het veertig dagen en veertig nachten. Aan de 
zondvloed die hierdoor ontstaat, komt echter ook weer een 
einde. En hierna sluit God een verbond met Noach en met 
de mensheid dat zoiets niet meer zal gebeuren, dat God bij 
de mensen zal blijven. Als symbool hiervoor gaf hij ons de 
regenboog.

Het tweede verhaal is de tocht van de Israëlieten door de 
woestijn. Het volk Israël trok onder Mozes veertig jaar door 
de woestijn. Hier in de woestijn sloot God een verbond met 

dit volk om ermee de wereld te kunnen veranderen en door 
hen te werken voor de wereld om hen heen. Zij waren een 
onderdeel van zijn plan met de mensheid.

Zo zien we twee belangrijke verhalen waarin God een rela-
tie aangaat met de mens, een verbond met ons sluit en ons 
belooft bij ons te zijn. Ons leven is een verbond met onze 
God.

En dit is ook precies waaraan we kunnen denken tijdens de 
veertigdagentijd. We staan stil bij de moeilijke kant van het 
leven, het lijden. We kunnen hierbij ook denken aan Noach 
die met zijn familie alleen over was op de woeste wateren 
van de zondvloed of aan de zware tocht van het volk Israël 
door de woestijn met de vele onzekerheden. Deze zaken 
maken onderdeel uit van ons leven. Er valt harde regen, het 
stormt, het kan een woestijn lijken, maar we kunnen ook 
voorbij deze veertig dagen kijken. We gaan samen op weg 
richting het kruis en vooral naar het lege graf van de opge-
stane Heer. Zo kunnen we uitkijken naar een verbond, het 
nieuwe verbond met Jezus. Jezus die ook veertig dagen de 
woestijn in ging na zijn doop en daar beproefd werd door 
de Duivel. Op de weg die we gaan richting Pasen is God ons 
steeds nabij is, zeker ook in zware tijden. God ging, toen hij 
zelf hier op aarde kwam, het lijden ook niet uit de weg. Hij 
onderging vernedering en pijn net zoals zoveel mensen in 
de wereld. We kunnen dit delen met Hem. Hij heeft het ook 
ervaren. En door zijn lijden heen heeft hij dus een nieuw ver-
bond met ons gesloten, een belofte waar we in de toekomst 
naar uit kunnen kijken. Een verbond dat onze hoop is. 

Bram Meertens
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Zondag 3 april 
5de zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 1 mei  ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager  Jart Voortman
Organist Felix Snyers
Gemeentelid Frits Bastiaens
Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 10 april 
Palmzondag

Belijdenis en Doop
Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Paola Vitulano
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Greet Heslinga
Collectes Gevangenispastoraat/Kerk

Donderdag 14 april 
Witte Donderdag
Dienst van Schrift en Tafel, 20.00 uur
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel

Voorgangers en kerkenraadsleden uit Anderlecht, Brussel 
en Vilvoorde
Organist Raymond Auquier
Collectes Kirinda/Kerk

Vrijdag 15 april 
Goede Vrijdag
Dienst van Schrift en Gebed, 20.00 uur
William Tyndale-Silokerk, Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde

Voorgangers en kerkenraadsleden uit Anderlecht, Brussel 
en Vilvoorde
Organist uit Vilvoorde
Collectes VPKB

Zondag 17 april, Pasen 
Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Lex Buddingh
Organist Anna Rusakova
Gemeentelid Ko van der Meer
Collectes PSC/Kerk

Zondag 24 april 
1ste zondag na Pasen
Voorganger Gijs Bleijenberg
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Frits Bastiaens
Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Zondag 1 mei 
2de zondag na Pasen

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Jart Voortman
Organist Felix Snyers
Gemeentelid Rob van Drimmelen
Collectes VPKB/Kerk

Zondag 8 mei 
3de zondag na Pasen 
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Paola Vitulano
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Cathrien Orie
Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 15 mei 
4de zondag van Pasen

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Anita Bultena
Organist Anna Rusakova
Gemeentelid Greet Heslinga
Collectes Wycliffe Bijbelvertalers/Kerk

Zondag 22 mei 
5de zondag van Pasen

Voorganger Gijs Bleijenberg
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Rob van Drimmelen
Collectes VPKB/Kerk

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag 
Openluchtsamenkomst in Wemmel, 10.00 uur

Voorgangers Bram Meertens en Gijs Bleijenberg
Collecte Nederlands-Vlaams

Bijbelgenootschap

Zondag 29 mei 
6de zondag van Pasen

Voorganger Bram Meertens
Ambtsdrager Lex Buddingh
Organist Sabine Geerlof-van de Zande
Gemeentelid Frits Bastiaens
Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Bij de Kerkdiensten PKB, aanvang 10.15 uur
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Gemeenteberichten  
Bethlehemkerk

Brief aan gemeente Anderlecht 

Beste vrienden van de Bethlehemkerk,

De lente lijkt ondertussen helemaal doorgebroken: de zon 
schijnt en ook de eerste bloemen zijn alweer verschenen. 
Wat dat betreft lijkt het alvast beter dan de lente van vorig 
jaar die maar niet wilde komen. 
Het is niet alleen het weer dat beter lijkt te zijn dit jaar. Dit 
jaar ziet er ook al beter uit voor onze gemeente, voor onze 
kerk. 
We komen weer samen in onze erediensten op zondag en 
er zijn nu ook activiteiten gepland. Zo is er bijvoorbeeld een 
wijkbijeenkomst geweest in onze Gemeenteruimte. Ook 
het pioniersproject loopt en zal hopelijk gauw ook meer 
kunnen organiseren.
We kunnen ook weer beginnen te denken aan een bezoek 
bij onze zustergemeentes in Duitsland, in Remscheid en 
Premnitz.

En daarenboven hebben we ook nog het goede nieuws over 
ons oude kerkgebouw aan de Walcourtstraat. Jullie hebben 
het waarschijnlijk al gelezen of gehoord. We hebben nieuwe 
afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaars en vanaf sep-
tember zullen we er weer eenmaal per maand samen kun-
nen komen. Ondertussen hebben we bijna al onze spullen 
die er nog lagen opgehaald. Zo gaat ook daar een nieuw 
hoofdstuk beginnen.
We zullen onze gemeenteruimte zeker niet verlaten, want 
ook daar zullen we nog samen komen in de toekomst. We 
zijn heel blij dat we deze oplossing hebben kunnen vinden. 
Zo kunnen we positief naar de toekomst kijken. Al bij al is 
het dus helemaal geen slechte tijd voor de Bethlehemkerk.
Ook ikzelf heb goed nieuws. Ik heb in februari mijn studie 
afgerond en ik hoop in de komende maanden volgende 
stappen te zetten.
Voor dit alles kunnen we de Heer dankbaar zijn die op onze 
wegen bij ons is geweest. Hij zal ons nooit in de steek laten. 
Daaraan denken we ook speciaal in deze periode die uit-
loopt op Pasen. Onze Heer is heel dicht bij ons gekomen, 
heeft voor ons geleden en is boven al dat voor ons opge-
staan op Pasen.
Gods zegen, 

Bram Meertens

Kerkdiensten Bethlehemkerk

In de Stille Week vieren we op Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag gezamenlijke erediensten met de gemeentes van 
Vilvoorde en Brussel.

17 April (Pasen) 
Voorafgegaan door Paasontbijt
Voorganger Bram Meertens
Ouderling van dienst Georges Van de Wouwer
Collecte Kerk

24 April 
Avondmaal
Voorganger ds. Douwe Boelens
Ouderling van dienst Henri Van de Wouwer en  

Johanna Jonkman
Collecte Kerk en Diaconie

8 Mei 
Voorganger Bram Meertens 
Ouderling van dienst Johanna Jonkman en 

Henri Van de Wouwer
Collecte Kerk

29 Mei 
Avondmaal 
Na de dienst ledenvergadering
Voorganger ds. Douwe Boelens 
Ouderling van dienst Georges Van de Wouwer
Collecte Kerk en ‘Ik help een kind’

5 Juni (Pinksteren) 
Voorganger Bram Meertens 
Ouderling van dienst Johanna Jonkman en  

Henri Van de Wouwer
Collecte Kerk

Belijdenis en Doop op 
Palmzondag, 10 april

In de dienst op Palmzondag zullen drie jongemannen belij-
denis doen van hun geloof, en daarmee als belijdende leden 
toetreden tot de kerk.
De drie jongemannen zijn Peter Dekker, Erik Berghuis en 
Alderik Oosthoek.
Ze hebben in de afgelopen jaren alle drie hun grote betrok-
kenheid bij onze kerk getoond. Dat hebben ze ook gedaan 
in de voorbereidingen voor de belijdenis.

Geen van de drie heeft ooit een catecheseavond overgesla-
gen en alle drie zijn ze zeer actief geweest in het bestuderen 
en het bespreken van het catechesemateriaal.
Het maakt me dus heel erg blij om voor te mogen gaan in 
de dienst van hun belijdenis. Peter Dekker hoopt boven-
dien gedoopt te worden, omdat hij als kind wel een zege-
ning heeft ontvangen, maar niet gedoopt is.
Palmzondag belooft een feestelijke dag te worden in het le-
ven van onze gemeente. Onze dankbaarheid is op zijn plek.

ds. Douwe Boelens



Podcast Stille Week

In sommige kerken vinden er tijdens de Stille Week elke dag 
vespers plaats. Wij hebben dit jaar besloten ook zoiets te 
doen, maar dan wel een beetje anders. 
We organiseren in samenwerking met de gemeentes van 
het ‘Driekerkenoverleg’ (Anderlecht, Brussel en Vilvoorde) 
van de maandag tot en met de woensdag van de Stille Week 
een podcast. 
Wat is dat een podcast? Simpel gezegd is een podcast een 
audio-uitzending die via het internet kan worden gevon-
den, een soort radio via het internet. 

We zullen in onze podcast-afleveringen stilstaan bij de 
verhalen uit het Lucasevangelie die tussen Palmzondag en 
Witte Donderdag gebeuren. We nodigen u allen uit om met 
ons mee te luisteren en samen via deze nieuwe weg stil te 
staan bij dat wat Jezus voor ons heeft gedaan.
We zullen te zijner tijd laten weten waar u de podcast kunt 
vinden.

Bram Meertens

Ter overweging: de zeven kruiswoorden

Vader, vergeef hun
Het eerste kruiswoord van Jezus is gericht tot de Vader: 
“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”  
(Lc 23:34).
[ vergeef je naaste, laat los wat je pijn deed.] 

Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn
Het tweede kruiswoord beweegt weg van de Vader en is 
gericht tot één van de misdadigers die met Jezus gekruisigd 
worden: “Ik verzeker je: nog vandaag zul met mij in het pa-
radijs zijn” (Lc 23:43).
[ toon berouw en leg bij Jezus neer wat je verkeerd deed.]

Zie uw zoon, zie uw moeder
Het derde kruiswoord komen we tegen in het 
Johannesevangelie (Joh.19:26-27).
[ blijf verbonden met elkaar en met de Vader.] 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij?
Het vierde: Eli, Eli, lama sabachtani? “Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij verlaten” (Matt 27:46). Het is een citaat 
uit Psalm 22:2. 
[ blijf bidden en als je geen woorden vindt, bid dan met de 
Psalmen.]

Ik heb dorst
Het vijfde: Terug naar Johannes, waar we een al even indrin-
gend kruiswoord tegenkomen: “Ik heb dorst” (Joh 19:28). 
[ geef dorstigen te drinken en voed de hongerigen. Jezus zei: “Ik 
had dorst en jullie gaven mij te drinken” (Matt 25:35).] 

Het is volbracht
Nu klinkt het zesde kruiswoord: “Het is volbracht” (Joh 
19:30). 
[ blijf trouw aan God en doe zijn wil.] 

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest
Het laatste kruiswoord eindigt zoals de kruiswoorden be-
gonnen zijn, en is weer gericht tot de Vader. We zijn weer 
terug bij Lucas. Een laatste schreeuw vult de hemel: “Vader, 
in uw handen leg ik mijn geest” (Lc 23:46). Jezus blaast zijn 
laatste adem uit. 
[ vertrouw je leven toe aan God.]

ds. Jannica de Prenter, Brugge 
(VPKB- site)
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Uit de Kerkenraad PKB

Actie Veertigdagentijd  

Elk jaar staat in onze kerk onder aan de trap een collec-
tebus voor een goed doel in de veertigdagentijd. Dit jaar 
kozen we voor een project van Protestants Solidariteit:
“Behoud van de schepping in Rwanda en de 
Democratische Republiek Congo”. 

“De Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van 
Eden om die te bebouwen en te bewaren”. (Genesis 2:15)
“ Kies voor het leven, voor uw eigen bestwil en die van uw 
nageslacht”. (Deuteronomium 30:19).

Als VPKB willen we nadenken over onze verantwoordelijk-
heid als geloofsgemeenschap in de strijd tegen de opwar-
ming van de aarde (cf. Synodaal Nieuws februari 2022).
Ondanks wereldwijde inspanningen om de ontbossing te-
gen te gaan, beginnen steden en plattelandsgebieden in 
Afrika de gevolgen van de klimaatverandering te voelen.

Het probleem wordt ook veroorzaakt door het verbranden 
van landbouwgrond en het ongecontroleerd kappen van 
bomen voor de productie van houtskool, waarnaar een 
groeiende vraag bestaat.
De praktijk van de «slash and burn»-landbouw en het on-
gecontroleerd kappen van bomen voor houtskool, waar-
naar in de steden steeds meer vraag is, zijn enkele van de 
factoren die tot grootschalige ontbossing in de dorpen lei-
den. Dit heeft ongelukkige gevolgen voor het milieu en het 
dagelijks leven van de bevolking.

Daarom hebben VPKB en de NGO PROTESTANTSE 
SOLIDARITEIT besloten om twee partners te steunen, de 
EPR in Rwanda (Presbyteriaanse Kerk van Rwanda) en de 
CBCO in het westen van de DR Congo (Communauté 
Baptiste au Congo), met als doel duurzaam bosbeheer en 

biodiversiteit te bevorderen door herbebossing en de op-
richting van bosparken, om zo bij te dragen tot de vermin-
dering van de ontbossing en aldus de gevolgen van de kli-
maatverandering te bestrijden.

Deze actie is een reactie op de vraag van de VPKB om de 
milieu- en klimaatuitdagingen, waarmee wij allen worden 
geconfronteerd, aan te gaan.
Concreet gaat de actie wat onze kerk betreft over:

1. de oprichting van geraniumkwekerijen en van bos- 
en fruitbomen rond parochies, scholen en dorpen in 
Rwanda en de Democratische Republiek Congo (in 
Sona Bata in de provincie Centraal Congo);

2. sensibilisering van religieuze- en gemeenschapsleiders, 
leraren, kerkleden, schoolkinderen en verplegers over 
het probleem van de klimaatverandering, om hen te 
helpen bomen te planten en de aantasting van de bos-
sen uit te roeien;

3. de productie en uitzending van radio- en televisiepro-
gramma’s over het klimaat en het belang van bomen en 
bossen;

4. het tot stand brengen van bos-ecosystemen voor de 
bijenteelt.
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Het planten van een boom, en a fortiori van een bos, is in 
de eerste plaats een vrijwillige daad, een teken van hoop en 
een investering op lange termijn. Het vereist denkwerk en 
strategie, inspanning en kosten. Achter elke geplante boom 
schuilt een vastberadenheid en een menselijke actie, waar-
van het uiteindelijke succes afhangt van de goede wil van 
de hoofdrolspelers.

Wetende dat een boom tussen 5 € en 10 € kost, en dat het 
gaat om o.a. acacia en eucalyptus, neemt u met uw donatie 
deel aan de bescherming van de Schepping door het bos in 
Rwanda en in de Democratische Republiek Congo opnieuw 
aan te planten. U zult duizenden bomen kunnen planten 

zonder te hoeven reizen. Wij verbinden ons ertoe deze twee 
partners te steunen met een bedrag van 15.000 euro of 
meer. Wij rekenen op uw steun voor onze actie, met de me-
dedeling: “Bescherming van de schepping in Rwanda en de 
DRC”.

U kunt deze actie ook steunen door een bedrag over te 
schrijven op de volgende bankrekening:
PROTESTANTSE SOLIDARITEIT, BE37 0680 6690 1028, 
Onder vermelding van: “Bescherming van de schepping 
in Rwanda en DRC” 
(Donaties van meer dan 40 € per jaar zijn voor 45% fiscaal 
aftrekbaar)

Open 
kerkendagen, 4-5 
juni

Twee jaar geleden was 
het voorzien dat we ter 
gelegenheid van ons 
25/50 Jubileum zouden 
meedoen aan de Open 
Kerkendagen. Corona 
gelaste alles af. 

De Open Kerkendagen 
vinden dit jaar plaats in 
het weekend 4 -5 juni.

Het hangt af van de 
onderhandelingen van 
de Kerkenraad/ Dagelijks 
Bestuur met de beide 
geloofsgemeenschappen 
die in het weekend ons 
kerkgebouw huren, of 
we er aan zullen kunnen 
deelnemen. 

Het thema is in elk geval 
boeiend: Droompaden. 
Een goede reden om 
in elk geval eens enige 
deelnemende kerken in 
de stad en uw omgeving 
te bezoeken
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Gemeentenieuws

Bijbelkring in Wemmel op  
maandag 21 maart en 25 april

Onze laatste Bijbelkring in Wemmel viel op maandagmid-
dag 28 februari.

Dit jaar bespreken we Bijbelse personen die aan de orde ko-
men in het boek “Mijn held en ik/Autobiografisch bijbel-
lezen” van ds. Bert Dicou en Koen Holtzapffel.

Op deze bijeenkomst stond de persoon van Johannes de 
Doper centraal. Er waren meerdere zaken die in het gesprek 
naar voren kwamen, maar een ervan was, dat Johannes de 
noodklok luidde: “Zoals we nu leven, gaat het niet langer. 
We moeten samen echt anders gaan leven.” Die boodschap 

herkenden we in de nood van onze eigen tijd. Waar we een 
voorbeeld in vonden, was dat Johannes in staat was zichzelf 
helemaal in dienst te stellen van iemand Anders – en juist 
dat heeft hem tot een groot mens gemaakt.

De volgende Bijbelkringen worden gehouden op de maan-
dagmiddagen 21 maart en 25 april. Ze beginnen steevast 
om 14.30 uur bij mevr. Annemarie Haverkorn thuis. Haar 
adres staat in het ‘gemeenteboekje’.

Als iemand zich wil aansluiten, is die persoon van harte wel-
kom om dat te doen. Van tevoren opgeven bij Annemarie 
of bij mij is dan geen nadeel. Dat mag telefonisch of per 
e-mail. 

ds. Douwe Boelens

Wijkbijeenkomsten over  
‘helden en heiligen’ 
9 t/m 13 mei 

In de week van 9 t/m 13 mei hoop 
ik wijkbijeenkomsten te houden op 
vier verschillende plaatsen in en rond 
Brussel, namelijk op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag.

Het is de bedoeling dat die vier plaat-
sen in de komende tijd enigszins an-
ders gestructureerd zullen zijn dan in 
het verleden het geval was, en dat ook 
de wijkbijeenkomsten zelf een beetje 
worden aangepast in vergelijking met 
vroeger. Zo is het o.a. de bedoeling dat 
een groter gedeelte van de wijkbijeen-
komsten besteed zal worden aan een 
kringgesprek over het persoonlijke 
‘wel en wee’ van de aanwezigen. Dat 
gedeelte mag eigenlijk op geen enkele 
wijkbijeenkomst meer ontbreken, hoe 
belangrijk de verdere thema’s dan ook 
zijn.

Het onderwerp voor de eerste wijk-
bijeenkomsten gaat over ‘helden en 
heiligen’: over Bijbelse(!) personen 
die een belangrijke betekenis voor  

iemand hebben, of met wie iemand 
zich gemakkelijk kan identificeren. 
Wie zou je dan een ‘held’ noemen, en 
wie zou je een ‘heilige’ noemen? Het 
zou fijn zijn als elke deelnemer van 
tevoren al zo’n persoon in gedachten 
zou hebben.    

ds. Douwe Boelens 

U bent dus opnieuw hartelijk wel-
kom op één van onze volgende 
wijkbijeenkomsten.

Ds. Douwe Boelens zal de inleiding 

houden: “Mijn (bijbelse) held en ik”. 

U kunt zelf kiezen welke plaats of welk 

tijdstip u het beste past. 

Graag een telefoontje vooraf naar het 

gastadres. 

Maandag 9 mei, 14 -16 u 

Itterbeek, Bethlehemkerk,  

0456 193 378   

Dinsdag 10 mei, 10 – 12 u  

Mevr. J. Wilbrenninck, Overijse, 

02 687 63 91   

Donderdag 12 mei, 14 - 16 u 

Fam. Scholten, Tervuren, 

02 767 71 25

Donderdag 12 mei, 20 – 22 u 

Protestantse Kerk, Brussel, 

02 512 03 67 

Vrijdag 13 mei, 10.30 – 12.30 u 

Fam. Orie, Zellik, 02 466 54 90
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Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) gaan we weer 
dauwtrappen! We verzamelen om 7.00 uur bij mevrouw 
Annemarie Haverkorn in Wemmel. Vervolgens maken we 
een wandeling en na afloop ontbijten we gezamenlijk. 

Wil je mee wandelen en ontbijten? Geef je dan op bij Bram 

of Gijs. Zij kunnen ook meedenken voor vervoer naar 

Wemmel. 

Een ieder is welkom om aan te sluiten voor ‘de hagepreek’, 

de kerkdienst in openlucht. Deze vangt aan om 10.00 uur 

in Wemmel.

Gijs Bleijenberg, proponent 
0471 35 30 55 

gijsbleijenberg@outlook.com

Taizé gebed

Taizé is een Frans dorpje in het zuiden van Bourgondië. 
Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oe-
cumenische gemeenschap.

Sinds het einde van de jaren vijftig vinden duizenden jonge-
ren uit vele landen de weg naar Taizé.

Ze nemen er deel aan de dagelijkse gebedstijden en de in-
ternationale ontmoetingen rond bijbel en cultuur.

In verbondenheid met de gemeenschap van een honderd-
tal broeders en met de duizenden gasten, wordt er op ver-
schillende plaatsen in de wereld in dezelfde geest gebeden 
en gezongen.

Ook in Dilbeek komen we (sinds 2009) samen om te bid-
den, te zingen, stil te worden in de geest van Taizé.

We komen samen in de Dominiek Saviokerk, gelegen in de 
Stationstraat 275 te 1700 Dilbeek telkens om 20u.

De dienst is een moment van bezinning.

Het repetitieve van de liederen is begeesterend en tussen-
door worden stukken van evangelies voorgelezen.

Dit is een maandelijkse fijne ervaring.   

  Hilde Van Hoorick

Taizégebeden op 23 april en 28 mei

Iedere maand wordt er een Taizé-gebed gehouden in 
Dilbeek.

Het programma van deze gebeden hangt in de inkomhal 
van de kerk.

Het zijn relatief korte bijeenkomsten met veel (Taizé-)liede-
ren, gebeden en een Bijbellezing. Er is geen preek; wel een 
stilte waarin je kunt nadenken over de boodschap van die 
avond. Eigenlijk staat zo’n gebed in het teken van meditatie.

Daarom worden de Taizéliederen ook een aantal keren 
achter elkaar gezongen: om op die manier een meditatieve 
overdenking op gang te brengen.

Iedereen is van harte welkom om eens zo’n Taizégebed mee 
te maken; er is verder weinig engs aan.

Ze worden gehouden in de Dominiek Saviokerk, 
Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek. Het is altijd op zaterdag-
avond, en het begint altijd om 20.00 uur.

Als je een muziekinstrument bespeelt of als je graag de lie-
deren volgens je eigen stem wilt meezingen, kun je beter 
een halfuurtje eerder komen.

Alle liederen worden dan een keer met eventuele ex-
tra stemmen en muziekinstrumenten doorgenomen. 
 

ds. Douwe Boelens
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Pasen 

Vanuit het donkerste donker,  
aanschouw het kruis.
Langzaam ebt de zwaarte,
zichtbaar is het licht
Zuivert … verwarmt…
geeft lichtheid, blijheid.   
We mogen ‘ontkiemen’
naar omhoog groeien
om te kunnen bloeien op 
‘de velden’.

Opstaan in het donker…
én het licht
Buigzaam en teer.
Met de kracht van de Hoop.

Joke Bronkhorst-Koops

Verjaardagen
75-Plussers 

Protestantse Kerk Brussel

April 

1/4  Han Rooze
2/4  Nel Vanhaelen-Passchier
16/4  Jacqueline Bastiaens
18/4  Janneke Wilbrenninck 
19/4 Hanneke Verploeg-de Nooij
24/4  Philip van Velzen
30/4  Dieneke Benninck- Van Kasteel

Mei

6/5  Niesje Kraaij-Vrolijk
17/5  Nino Groenenboom-Nooder

21/5  Hanny Homan-Dittmair
24/5  Fernand Vrydag
24/5  Dorus Boland
25/5  Lottie van 

Zonneveld-Koorenneef
27/5 Corrie de Bruijn 
31/5  Jan Schiettekatte

Bethlehemkerk

17/4 Leni Langenbruch
26/4 Josette Snauwaert-Van der Elst
26/4  Eliane Anseeuw-Trogh
15/5  Lydia Buytaert
22/5  Myriam Ongenaed

Kinderen schrijven  God 

LIefe God

Weet U al van dingen al voor ze 
worden uitgevonden?

Gregory

Lieve God

Wat betekent U bent een 
afgunstige God? U hebt toch alles?

Matthias



12

VPKB

ProFest, Hemelvaartsdag 26 mei in Namen

In Kerk-info zal het 
thema en het volledige 
programma t.z.t. worden 
aangekondigd. Ook de 
praktische informatie. 

ProFest, een 
tweejaarlijks feest van 
alle VPKB gemeentes 
tezamen. 
Alleen, wegens Corona was het de laatste keer in 2019 in 
Gent: het was een warm, vrolijk en creatief bijeen zijn op 
een zonnige dag. Een 800 deelnemers onder de liefde van 
God. 

Nu organiseert het district Henegouwen Oost - Namen - 
Luxemburg de happening.

Meer dan ooit, en we denken aan de gevolgen van de pan-
demie, hebben we elkaar nodig en willen we elkaar echt 
opnieuw zien. Ja, na de Covid winter, willen we uit onze 
schuilplaatsen komen en ons samen verheugen en nieuws 
uitwisselen. Dit zal zijn op 26 mei, op de site ‘het Arsenal’ 
in Namen. 

Een andere belangrijke gebeurtenis van 2022 willen we ook 
niet vergeten: de viering van het 100-jarig bestaan van ons 
partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda. Dit 
is een gelegenheid om in te gaan op de uitwisselingen en 
steun, die al zovele jaren aan deze kerk wordt gegeven.

Alvast wat nuttige informatie.
Over de mogelijkheden om ter plaatse te eten: Wij hebben 
drie Foodtrucks gepland met drie verschillende menu’s en 
met een capaciteit om tijdens de lunchpauze het juiste 
aantal maaltijden te leveren. Het zal mogelijk zijn om ter 
plaatse drankjes te kopen en er zal ook een wafel- en pan-
nenkoekenkraam zijn. Iedereen kan ook zijn eigen snacks 
meenemen of de voorkeur geven aan een klein restaurant 
in de buurt. 

In 2019 werd er een kaars werd doorgegeven. Voor 2022 
hebben we voor elk district een puzzelstukje ontworpen, 
dat tijdens de Synodale Vergadering over het klimaat op 19 
maart zal worden overhandigd. We zullen elk district vra-
gen een voorwerp, tekening of foto van elke gemeente  te 
verzamelen en erop aan te brengen. Wij zullen dan de puz-
zel van de VPKB in elkaar kunnen leggen en alle stukjes op 
een groot bord leggen om een mooi aandenken aan onze 
bijeenkomst over te houden.

Kinderen en tieners worden niet vergeten. De SPJ 
(Service Protestant pour la  Jeunesse) en twee of drie 
Nederlandstalige monitoren vormen het begeleidingsteam 
voor een eigen programma op de site van ‘het Arsenal’. 

En tot slot: Om het VPKB budget niet te overbelasten zijn 
giften welkom op het rekeningnummer van ProFest 2022: 
Bank CPH District HoNL nr. BE 93 1262 0992 7167 (mvv 
ProFest).

Tot ziens!

Dank 

De Adventscampagne van Protestantse Solidariteit was 

een groot succes. De campagne focuste op de neonatale en 

verloskundige zorg in twee ziekenhuizen op het platte land 

in het Westen van de Democratische Republiek Congo, 

Nselo en Sona Bata. (zie Kerkbrief dec-jan).

We willen van de gelegenheid gebruik maken om u te dan-

ken voor uw grootmoedigheid met giften in het afgelopen 

jaar, zonder dewelke we onze missie in Afrika niet kunnen 

uitvoeren, namelijk de kwetsbare bevolkingsgroepen hel-

pen door hun toegang te geven tot gezondheidszorg, on-

derwijs enz. Bovendien werd noodhulp verleend aan de 

slachtoffers van de uitbarsting van de Nyiragongo vulkaan 

in het Noordoosten van de DR Congo.  

Jonathan Mpasi Mayala, secretaris
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Verklaring over 
Oekraïne van 
‘Overleg van 
Christelijke Kerken’ 

Brussel, vrijdag 11 maart 2022

Al bijna twee weken volgen wij de tragische gebeurtenis-
sen in Oekraïne met diepe droefheid. Europa, dat door de 
oorlogshel is gegaan, wordt opnieuw met een verschrikke-
lijke bedreiging geconfronteerd. Wij, Europeanen, zijn ons 
bewust dat als het ooit is gebeurd, het steeds opnieuw kan 
gebeuren. Het kan overal ter wereld gebeuren. Helaas is, on-
danks jaren van inspanningen, de oorlog opnieuw uitgebro-
ken. Het is onze morele plicht om luid en daadkrachtig te 
verklaren: oorlog is altijd een kwaad!
De kerken die betrokken zijn bij het Overleg van Christelijke 
Kerken in België, gastland van de Europese Unie, veroorde-
len ten strengste de misdadige aanval van de president en 
het leger van de Russische Federatie tegen het soevereine 
Oekraïne. Wij zijn solidair met onze Oekraïense broeders 
en zusters en bidden dat alle vijandigheden zo snel moge-
lijk stoppen. Marian Turski, een van de laatste overlevenden 
van het kamp in Auschwitz heeft gezegd: “Zowel gelovigen 
als ongelovigen respecteren de Tien Geboden als regels van 
de beschaving. Laat ons trouw blijven aan de Geboden. Er 
bestaat een elfde gebod: Gij zult niet onverschillig zijn.”
In zijn leer heeft Christus duidelijk aangegeven dat zij die 
vrede stichten, kinderen Gods zullen worden genoemd. 

Broedermoord is niet enkel een immense tragedie, maar 
ook een grove schending van Gods gebod. Wij roepen de 
Russische Federatie op om de vijandelijkheden te stoppen. 
Wij roepen de Russische burgers op om niet onverschillig 
te blijven.
Lieve zusters en broeders in Oekraïne, uw liefde voor God 
en uw heroïsche liefde voor het vaderland verdienen een 
diep respect. Wij zijn onder de indruk van uw moed, uw 
dapperheid en uw heldhaftigheid. U bent niet alleen. Het 
kwaad zal nooit overwinnen!
Wij roepen al de gelovigen van de kerken betrokken bij het 
Overleg van Christelijke Kerken in België op om intensiever 
voor vrede te bidden. Wij sporen u aan om in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de noden van onze broeders en 
zusters. Wij vragen u om actief aan liefdadigheidsacties deel 
te nemen, vooral tijdens deze vastentijd. 
“Heer, onze God, bewaar de goeden in uw goedheid, 
en de slechten, maak hen goed door uw genegenheid”. 
 

Namens de anglicaanse Kerk in België, 

kanunnik Jack McDonald

Namens de katholieke Kerk, mgr. Johan Bonny

Namens de orthodoxe Kerk in België,  
metropoliet Athenagoras van België

Namens de Verenigde Protestantse Kerk in België,  
ds. Steven H. Fuite

Namens de Federale Synode van Protestantse en 
Evangelische Kerken, dr. Geert W. Lorein

Als Kerk steunen we Oekraïne 

Beste zusters en broeders 

Sinds 24 februari, de dag waarop Rusland Oekraïne binnen-
viel, zijn we allemaal in shock en vragen wij ons af wat wij 
kunnen doen voor de vrede.
De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) heeft 
verschillende verzoeken om hulp ontvangen, vooral 
van de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa 
(CCME). 

De Synodale Raad heeft daarom tijdens een buitengewone 
vergadering op vrijdag 04 maart besproken hoe we als kerk 
het beste kunnen helpen.
In dit stadium is het belangrijk dat we inspelen op de meest 
dringende behoeften. 
De zusterkerken in de landen die aan Oekraïne grenzen, 
doen veel werk voor de opvang van vluchtelingen. Onze 
hulp aan hen zal een belangrijk verschil maken.
De Synodale Raad heeft besloten steun te verlenen aan 
Hungarian Interchurch Aid (HIA), een oecumenische 
hulporganisatie in Hongarije.
U kunt meer lezen over het werk van deze organisatie via de 
volgende link: https://segelyszervezet.hu/en/

De Synodale Raad heeft een noodfonds van 20.000 euro 
opgericht om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Wij 
roepen kerkgemeenten en leden op om met extra giften en 
collectes bij te dragen aan dit fonds. 
Het ingezamelde geld kan worden overgemaakt op de 
rekening van Uniprobel: 
BE06 31 000 835 5022
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Het door de kerkgemeenten ingezamelde bedrag zal door 
de Synodale Raad worden verdubbeld.
Dus 1 euro ingezameld = 2 euro gedoneerd. Bij voorbaat 
dank voor uw vrijgevigheid! 

Bovendien worden in België veel lokale initiatieven georga-
niseerd op het niveau van de gemeenten. Wij moedigen ie-
dereen aan om, in de mate van het mogelijke, ook aan deze 
initiatieven deel te nemen. 
Beste broeders en zusters, wij zijn verenigd in gebed met 
het Oekraïense volk.
Laat ons solidair zijn met hen.
Met hartelijke groet, 

ds. Steven H. Fuite, 
Voorzitter Synodale Raad VPKB

Hongarije staat klaar voor onmiddellijke
hulp aan Oekraïne 

De Hongaarse Inter Church Aid (HIA) staat klaar om de 
ontheemde Oekraïners in het westen van hun land te hel-
pen. Er is reeds een centrum in Berehovo. Begin maart werd 
een extra coördinatie centrum opgezet in Lviv. Onze con-
tacten in het land maken het mogelijk om snelle humani-
taire hulp in verschillende regio’s van het land op te zetten. 
HIA is officieel erkend in Oekraïne (Kiev) en werkt al 30 jaar 
in het hele land. Daardoor, en ook door de partnerschap-
pen die werden gemaakt sinds de crisis van 2014-2015 en 
Covid pandemie (waar HIA zorgde voor allerlei materiaal 
voor de ziekenhuizen), is snelle en gecoördineerde reactie 
mogelijk. 
HIA is lid van Act Alliance. 

Persbericht HIA 24/2/2022

De Hongaarse Inter Church Aid bracht reeds 28 ton 
niet-bederfbaar voedsel en hygiëne producten van 
Boedapest naar Trans-Carpathië, Beregovo en Uzhhorod 
voor de tienduizenden vluchtelingen aan de grens, ter 
waarde van € 40.000. Deze hulp gaat zonder ophouden 
door, dank zij een samenwerkingsakkoord met de gouver-
neur van Trans-Carpathië en in nauwe samenwerking met 
de plaatselijke partners. 
Ook is een informatie punt opgesteld in Beregovo voor hen 
die aan de grens wachten om Hongarije binnen gelaten te 
worden. Voedsel, thee en dekens worden uitgedeeld en in-
formatie gegeven over opvangplaatsen in Hongarije. 

Persbericht HIA 26/2/2022
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Gebed   

God van Abraham, Sarah en Hagar, 
God van reizigers, migranten en 
vluchtelingen,
God van genade,

Open onze ogen zodat we de noden van 
anderen kunnen zien;
Zodat we U in hen zien. 
Open onze oren zodat we hun kreten 
kunnen horen; 
Zodat we U in hen horen. 
Open onze harten opdat wij hun pijn en 
hun vreugde mogen voelen; 
Zodat wij Uw pijn en Uw vreugde 
mogen voelen.  

Geef hen moed en 
doorzettingsvermogen en geef ons moed 

en doorzettingsvermogen om ons in 
te zetten voor de kwetsbaren in de 
samenleving.
Toon ons waar liefde en hoop en geloof 
nodig zijn, en gebruik ons om ze naar 
die plaatsen te brengen.

Open onze oren en ogen, onze harten en 
levens, 
opdat wij in staat mogen zijn om voor 
U werk van gerechtigheid en vrede te 
verrichten.
Open onze armen, 
zodat we vluchtelingen verwelkomen in 
huizen in ons land.
Zoals U Uw armen uitstrekte en 
iedereen uitnodigde naar huis te komen. 
Amen.

   Rob van Drimmelen

Oproep aan Patriarch 
Kyrill, Moskou

In zijn brief van 4 maart 2022, 
roept de voorzitter van de 
Conferentie van Europese 
Kerken (CEC), ds. Christian 

Krieger, Patriarch Kyrill van Moskou en heel Rusland op, om 
duidelijk zijn stem te verheffen tegen de Russische agressie 
in Oekraïne en bij te dragen aan de inspanningen om een 
einde te maken aan de oorlog en te werken aan de vrede.

“Religieuze en politieke leiders in de hele wereld, evenals de ge-
lovigen van verschillende kerken, wachten op u om de agres-
sie te erkennen, de politieke leiders in uw land op te roepen 
om de oorlog te beëindigen en terug te keren naar het pad 
van de politieke dialoog en internationale orde”. 

“We roepen u op om plechtig te verklaren dat elk mensen-
leven waardevol is, ook dat van Oekraïense burgers die nu 
aangevallen worden”.

Ds. Krieger vervolgt dat hij, evenals miljoenen christenen 
in de wereld, geschokt is door de agressie van de Russische 

strijdkrachten tegen Oekraïne waardoor zoveel mensen 
hun land moeten ontvluchten. 

“Eveneens ben ik ontzet door uw angstvallig zwijgen over een 
niet-uitgelokte oorlog, door uw land verklaard aan een ander 
land, thuisland van miljoenen christenen, met inbegrip van 
orthodoxe christenen die behoren tot uw kudde”. 

“ Als kerken is onze horizon wijder dan nationale interesses. 
Ik geloof stellig dat het evangelie van onze Heer Jezus Christus 
drager is van een boodschap van vrede voor de hele mensheid 
en dat het oproept tot een diep respect voor de waardigheid 
van elke mens. Deze boodschap is gegrond in de genade van 
de Drie-enige God en in de vergeving die God aanbiedt door 
de overgave van zichzelf voor eenieder die tot hem komt. 
Deze boodschap roept de christenen, kerken en kerkleiders 
zoals wij, op om vredestichters en verzoeners te zijn”.

“Ik bid dat u uw stem verheft om een einde te maken aan 
de oorlog. Ik bid voor de slachtoffers van deze oorlog en voor 
allen die werken aan de vrede”.

 Aldus ds. Christian Krieger, voorzitter van CEC.

HIA zet een post op in Lviv
Zolang er geen UN-coördinatie is, steunt de stad alle buiten-
landse professionele hulp. HIA werkt aan overzichten ma-
ken, een onderdeel van een complex internationaal hulp 
programma. HIA heeft ook een humanitair bureau in het 

centrum van de stad, waar de coördinatie gebeurt van een 
internationaal hulp programma met de lid-organisaties van 
Act Alliance, die reeds tientallen jaren in deze regio werken.
 

Persbericht HIA 4/3/2022
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Ingezonden

Even aandacht voor de vitrine in de hal van 
de kerk!

Als je de kerk binnenkomt, zie je aan je linkerhand de 
VITRINE.
Sinds enkele weken onderaan gevuld met allerlei mooie re-
genboogkleuren en daarboven de Corona barometer, die 
nu met de pijl op GEEL staat.
Dus goed nieuws!
Al tientallen jaren verzorgt Cathrien Orie die vitrine.
Telkens met een thema aangepast aan de tijd van het jaar! 
Heel creatief met een enorme variatie aan ideeën en met 
een bijzondere uitstraling.
Cathrien zoekt nu wel medewerkers om langzaam haar 
taak over te nemen! Hilde heeft zich al in woord en daad 
gemeld. Samen gaan ze aan de slag voor een paasvitrine 
over enkele weken. 

Ikzelf heb het idee dat er te weinig aandacht is voor deze 

‘Kunstwerken’ in onze vitrine. Dus voor degenen die naar 

de kerk komen, let er eens wat meer op! Maak Cathrien 

eens een complimentje over haar creatieve werk! Dat geldt 

overigens voor ALLE kerkelijke medewerkers!

Alle mensen die alleen nog online kijken, zien deze vitrine 

helemaal niet. (Misschien van tijd tot tijd een foto van de 

vitrine plaatsen in de mail van Info@protest... of Kerk-info?)

Het lijkt misschien simpel, maar het vraagt inspiratie en 

heel wat tijd om die ideeën goed uit te voeren en de vitrine 

in te richten!

Joyce Smit

Remonstrantse Bijbel 

Op zondag 27 februari werd een 
bijzonder waardevolle Statenbijbel 
uit 1696 door mevr. Annemarie 
Haverkorn overhandigd aan de 
Remonstrantse Bibliotheek in Den 
Haag. De Bijbel kwam uit het fa-
miliebezit van wijlen haar echtge-
noot, Ru Haverkorn van Rijsewijk, 
en zij keerde nu terug naar de 
Remonstrantse Kerk, waarbinnen zij 
ooit als Kanselbijbel in gebruik moet 
zijn geweest.

Bijna aan te duiden als ‘Remonstrantse 
Bijbel’. 
Zover zijn onze voorvaders echter 
niet gegaan. Het is wel verrassend, dat 
op de prachtig gerestaureerde Bijbel, 
die wij hebben gekregen, met duidelij-
ke letters staat: Remonstrantse Kerk. 
Frappant. Deze zeer fraaie Bijbel uit 
1696 is onze bibliotheek geschon-
ken door Annemarie Haverkorn van 
Rijsewijk-Van Beuningen uit Brussel, 
uit de nalatenschap van haar man. 

Het raadsel van de ‘Remonstrantse 
Bijbel’ is niet opgelost, maar er is 
een vermoeden, dat deze Bijbel uit 
de oude Remonstrantse kerk te 
Rotterdam zou kunnen komen. 

Zondagmiddag 27 februari kwam 
mevrouw Haverkorn, begeleid door 
haar predikant, Douwe Boelens, de 
Bijbel persoonlijk overhandigen. Een 
bijzondere plechtigheid, met een toe-
lichting op de Statenbijbel door Coen 
van Beuningen; hij las ook een passage 
uit de begeleidende tekst vanwege de 
Staten Generaal. Mevrouw Karin Cox 
gaf een zeer geanimeerd en boeiend 
exposé over het restauratie-proces 
van de Bijbel in het bijzonder en boe-
ken in de ruimste zin.

Vervolgens gaf ds. Boelens een toe-
lichting op de overdracht van de 
Bijbel en schetste wie de eigenaar was 
geweest. Ds. Boelens las uit deze Bijbel 
een gedeelte uit Prediker 9. Die passa-
ge was ook gelezen bij de uitvaart van 
Ru Haverkorn van Rijsewijk. 

Vervolgens kwam het moment van 

de officiële overhandiging door 

Annemarie Haverkorn aan een van 

onze bibliothecarissen onder toe-

ziend oog van ds. Boelens. Jacques 

Zwaan dankte voor dit geschenk. 

Hij memoreerde dat het contact tot 

stand was gekomen door bemidde-

ling van ds. Bert Dicou, predikant 

te Antwerpen en docent aan het 

Remonstrants Seminarium. Als u de 

nieuwe aanwinst wilt bewonderen 

kunt u òf op woensdag tussen 9.00 en 

11.00 uur spontaan komen of een af-

spraak maken met de bibliothecaris-

sen; schroomt u niet, want zij wonen 

welhaast schuin tegenover de kerk. 

De voortreffelijke gastvrouw, die 

27e februari was Lida Figge, lek-

kernijen had Coos van Beuningen 

meegebracht. 

Jacques Zwaan & Fred van 

Maarschalkerwaart

Bibliotheca Remonstrantica Hagana



17

Het vergeten volk 

Per toeval vond ik in een 
vensterbank ergens op 
straat een boek genaamd 
‘Das vergessene Volk’, 
een boek uit het jaar 1980 van Michael Holzach. Ik besloot 
het boek mee te nemen en begon erin te lezen. Wat ik aan-
trof was de fascinerende wereld van de Hutterieten, het ver-
geten volk waar dit boek over gaat. 

De Hutterieten zijn een doopsgezinde gemeenschap die 
in de 16e eeuw ten tijde van de reformatie is ontstaan. In 
deze woelige tijden ontstonden nieuwe radicale ideeën en 
interpretaties van het christelijke geloof. Veel mensen had-
den kritiek op de gevestigde orde en verzamelden zich rond 
deze nieuwe ideeën.

In het zuiden van Duitsland, Elzas en Zwitserland ont-
stonden enkele doperse gemeenschappen die zich verza-
melden rond Jakob Hutter naar wie de gemeenschap der 
Hutterieten is genoemd. Jakob Hutter was een hoedenma-
ker uit Zuid-Tirol die in de beginperiode de spirituele leider 
was van de gemeente en hun leer heeft opgesteld.
De Hutterieten zworen op basis van dat wat er in 
Handelingen 2:44 en 4: 32 over de eerste christelijke ge-
meente geschreven staat, het privébezit af en leefden in 
gemeenschap van goederen in communes. Bovendien wa-
ren ze overtuigd pacifistisch en kozen ze in deze tijden vol 
oorlog stelselmatig voor de vrede. 

Om hun religieuze overtuigingen en hun aparte manier van 
leven werden de Hutterieten heftig vervolgd. Vele duizen-
den van hen werden door verbranding en verdrinking ge-
dood. Op zoek naar vrede vluchtten de gemeenschappen 
naar de streek Moravië in het huidige Tsjechië. Hier trok-
ken ze door hun levensstijl armoedige mensen uit verre 
gebieden aan, die bij hen vrijheid, werk en eten vonden. 
Na verdere omzwervingen door Oost-Europa, vertrok-
ken de Hutterieten vanaf het midden van de negentiende 
eeuw naar Noord-Amerika, waar de meesten uiteindelijk 
in Canada terecht kwamen, waar ze nog altijd volgens hun 
traditionele manier van leven voortbestaan en ze een eigen 
Duits dialect spreken.

De Duitse auteur van het boek heeft in 1978 een jaar lang 
bij de Hutterieten geleefd en beschrijft hun samenleving. 
Ze leven in Canada nog altijd in kleine gemeenschappen 
die steeds worden voorgezeten door een prediker, die uit 
hun midden gekozen wordt. De gemeenschappen leven 
van de landbouw op de uitgestrekte prairies waar ze vele 
hectares land bebouwen. Steeds als een gemeenschap het 
bewonersaantal van 125 overstijgt, splitst de gemeente zich 

op en wordt er nieuw land gezocht. Dit gebeurt regelmatig 
aangezien het aantal kinderen per vrouw zeer hoog ligt.

Ze leven hier volgens strenge ethische voorschriften. Er 
wordt zeer zuinig geleefd en er is geen ruimte voor luxe en 
vertier. Het oudtestamentische verbod op het maken van 
beelden is voor hen zodanig belangrijk dat ze geen foto’s 
van zichzelf laten maken. Hierdoor kunnen ze ook geen re-
guliere paspoorten of rijbewijzen bezitten.
De Hutterieten hebben een negatieve visie van de buiten-
wereld. De Hutterieten zelf zijn de gemeenschap der heili-
gen en staan tegenover de boze buitenwereld waar geen heil 
is. Een wereldlijk leven leiden wordt door hen verafschuwd. 
Hierdoor wordt er ook afstand gehouden van de buiten-
wereld, zowel letterlijk doordat ze mijlen ver van andere 
steden leven en ook figuurlijk door stelling te nemen tegen 
veel elementen van de moderne maatschappij zoals televi-
sie, sport, radio en popmuziek. Toch wijzen de Hutterieten 
de moderne technologie zeker niet volledig af. Voor hun 
landbouwbedrijf maken ze gebruik van de modernste ma-
chines en ook bezoeken ze dokters als er gezondheidsklach-
ten zijn. Zo is er een mix van moderniteit en oude tijden 
in deze gemeenschap. Mensen in klederdracht besturen 
moderne landbouwbedrijven met grote opbrengsten. Voor 
hun dagelijkse behoeftes zijn de Hutterieten zelfvoorzie-
nend. Ze kunnen alles zelf. Ze maken huizen, meubelen, kle-
ren, schoenen, binden boeken enzovoort.

Door hun hechte gemeenschapszin en hun religieuze idea-
len wordt er naar iedereen binnen de groep omgekeken. Er 
bestaat geen armoede, er is geen criminaliteit en er is plaats 
voor iedereen: mensen met geestelijke beperkingen worden 
humaan en respectvol behandeld.
Toch is de gemeenschap ook niet direct een utopie, de 
strenge ethische eisen gaan zo ver dat zelfs een activiteit als 
schaatsen als zondig wordt gezien, omdat het te wellustig 
zou zijn.
Kennis te maken met de Hutterieten door dit boek, laat 
een mens op een andere manier naar de maatschap-
pij waarin we leven kijken. Zeker, niet alles is goed in de 
Hutterietengemeenschap, maar van sommige elementen 
kunnen we zeker ook iets van hen leren.

Bram Meertens
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Jezus is de . . . . . . . . . . .  
 
Welk woord hoort op de stippellijn? 
 
Op het kruis hiernaast staan woorden uit het paasverhaal verstopt.  
Zoek ze op en streep ze door.  
De 11 letters die overblijven, vertellen je hoe de Here  
Jezus genoemd wordt als Hij is opgestaan uit de dood.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus leeft weer!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heer 2x 
Jezus 
Thomas 
Petrus 
Johannes 
Maria 
engel 
bewakers 
haan 
levende 
opstanding 
Sabbat 
Pasen 
doeken 
dood 
kruis  
graf 
olie 
steen 2x 

START 

FINISH 

Kinderpagina
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De volgende avond, toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Salomé en 
Maria, de moeder van Jakobus, kruiden om het lichaam van Jezus te balsemen. Op 
zondagmorgen, bij het opgaan van de zon, 
gingen zij naar het graf. Onderweg vroegen zij 
zich af hoe zij ooit die zware steen voor de 
opening konden wegrollen. Maar toen zij bij 
het graf kwamen, ontdekten zij dat de steen al 
weg was. Zij stapten het graf binnen en zagen 
rechts een jongeman zitten, met witte kleren 
aan. Ze stonden als aan de grond genageld. ‘U 
hoeft niet te schrikken,’ zei hij tegen hen. ‘U 
zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is.  
Hij is hier niet meer, want Hij leeft weer! Kijk, 
daar heeft Hij gelegen. Vertel zijn leerlingen en 
Petrus dat Jezus naar Galilea gaat. Daar zullen 
zij Hem ontmoeten, zoals Hij hun voor zijn 
sterven al heeft gezegd.’  
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