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Dit jaar wordt herdacht dat ds. 
Dietrich Bonhoeffer 75 jaar geleden 
geëxecuteerd werd (9 juni 1945). Hij 
heeft ons ongelooflijk veel waarde-
volle teksten en gedachten nagela-
ten. Voor dit herdenkingsjaar is al een 
mooi boekje uitgegeven met gedich-
ten en gebeden in gevangenschap*. 
Voor het werk van de kerk in de ge-
vangenis is dat van een bijzondere 
betekenis.

Dietrich Bonhoeffer zegt bijvoor-
beeld dat het geloof in Christus niet 
betekent dat je op muizen-voetjes 
probeert om alle eventuele zonden te 
vermijden, of dat je je voegt naar alle 
wensen of misschien wel grillen van de 
mensen, maar dat je moedig en actief 
probeert om Gods wil te doen. Wie 
geroepen wordt door Christus, waagt 
zich tegelijkertijd op leven en dood. 
Paulus heeft dat in zijn leven geweten 
en gevoeld, en hij heeft er gehoor aan 
geven. Hij heeft het geloof tot het ein-
de toe recht gedaan, gelooft hij. 
Als Paulus gevangen is genomen voelt 
hij zijn einde naderen. In de twee-

de brief die hij dan aan zijn leerling 
Timoteüs stuurt, schrijft hij: “Ik heb 
de goede strijd gestreden, de wedloop 
volbracht, het geloof behouden. Nu 
wacht mij de krans van de gerechtig-
heid, die de Heer, de rechtvaardige 
rechter, aan mij zal geven op de grote 
dag; en niet alleen aan mij, maar aan 
allen die naar zijn komst hebben uit-
gezien.”(2 Tim 4: 7 en 8). 
Eeuwen later schrijft Dietrich 
Bonhoeffer op een moment dat hij 
vreest voor zijn leven, de volgende 
woorden: “de ultieme roeping van 
Jezus Christus, is dat hij een mens tot 
zich roept, om te sterven.”Bonhoeffer 
schrijft in die bundel een tekst ‘Stadia 
op de weg naar de vrijheid’ en be-
noemt er vier: tucht/discipline, daad, 
lijden en dood. Stadia die een ultie-
me contradictie lijken te vormen met 
‘vrijheid’. 

In de genoemde bundel gedichten 
vond ik ook het gedicht dat René 
van Loenen naar aanleiding van 
Bonhoeffers tekst gemaakt heeft. Van 

Loenen noemt zijn reflectie: ‘Op de 
weg naar de vrijheid’, een pelgrimslied.

Je komt de vrijheid op het spoor,
trouw aan die ene stem,
op zoek, geleid door hem,
standvastig, kalm en onverstoord:
geheim om uit te leven
en uitzicht van Godswege.

Je hebt de vrijheid aangeraakt,
niet verder reikt je kracht.
De avond valt, de nacht.
maar hij die niet, die nooit verzaakt,
hij zal het licht bewaken
je taak, je droom volmaken.

Door wat je durft, in wat je doet,
bezield door wat je drijft,
gesterkt door wat beklijft,
ga je de vrijheid tegemoet:
het spel is op de wagen,
je wordt door God gedragen.

Wanneer de dood de muren slecht
van jouw verstikt bestaan,
dan breekt de vrijheid aan
die met geweld je werd ontzegd.
Gods oog doet je herleven,
hij zal je vrijheid geven.

Leven in vrijheid, dat is ook je leven 
in de waagschaal stellen, en met het 
oog op de roeping van Jezus Christus 
de belofte aannemen van het Rijk van 
gerechtigheid: de belofte van gerech-
tigheid, vrede en genezing van Gods 
wege. Dat is de uitdaging voor ons, 
vandaag.

*”Bonhoeffer 75”, Dietrich Bonhoeffer 
1906-1945´ - gedichten en gebeden 
in gevangenschap´. Uitgegeven door 
´De Roos van Culemborg´

ds. Anne Kooi

Meditatie
Bonhoeffer
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Kerkdiensten PKB

Zondag 4 augustus
Viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager  P. Vitulano

Organist F. Snyers

Gem.lid van dienst  G. Heslinga

Collectant M. de Geus

Welkom Fam. De Geus

Geluid B. Noë

Kindernevendienst L. Buddingh

Babyoppas L. de Geus 

Koffie  Fam. Scholten, K-E. Sung 

Collecte Diaconie /kerk 

Zondag 11 augustus

Voorganger  ds. Douwe Boelens

Organist Raymond Auquier

Collecte  VPKB/kerk

Zondag 18 augustus

Voorganger ds.Douwe Boelens

Organist  Sabine Geerlof 

Collecte Kerk en Wereld/ Kerk

Zondag 25 augustus

Voorganger ds. Douwe Boelens

Organist  Raymond Auquier

Collecte  PSC/ Kerk

Zondag 1 september
Scheppingszondag

Voorganger ds. Douwe Boelens

Organist Felix Snyers

Collecte VPKB/ Kerk

Zondag 8 september
Startzondag

Viering van het Heilig Avondmaal 

Voorganger  ds. Anne Kooi

Organist  Raymond Auquier

Collecte  Diaconie/ Kerk

Zondag 15 september

 

Voorganger   ds. Anne Kooi

Organist   Anna Rusakova

Collecte   Dar al Amal/ Kerk 

Zondag 22 september
Overvliegen 

(autoloze zondag)

Voorganger  ds. Douwe Boelens

Organist Raymond Auquier

Collecte  Kerk en Wereld/ Kerk 

Oecumenische kerkdienst in Zavelenborre, Overijse,  

11 uur

Voorgangers ds. Anne Kooi en pr. Roger Ghysens 

Zondag 29 september

Voorganger ds. Douwe Boelens

Organist Sabine Geerlof

Collecte  VPKB/ Kerk

Zondag 6 oktober
(marathon Brussel)

Voorganger  ds. Anne Kooi

Organist Felix Snyers 

Collecte Kirinda/ Kerk

De diensten beginnen om 10.15 uur
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Zondag 4 augustus
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. G. Snauwaert

Er is eventueel nog een dienst in augustus 

Zondag 8 september
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. D. Boelens

Zondag 15 september

Voorganger ds. G. Snauwaert

Zondag 29 september

Voorganger ds. G. Snauwaert

Zondag 6 oktober
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds D. Boelens

Zondag 20 oktober

Voorganger ds G. Snauwaert

Ambtsdragers en collectes worden bij eerstvolgende raden-

vergadering in augustus bepaald en plaatselijk medegedeeld.

Kerkdiensten in Anderlecht 
De diensten beginnen om 10 uur

 Uit de Kerkenraad PKB

Op de vergadering van de Kerkenraad op 10 juni j.l. moch-
ten we Eugène Kitoko en Jart Voortman welkom heten als 
nieuwe leden. Beiden hebben gekozen voor het ambt van 
diaken wat een enorme en welkome versterking van de dia-
conie betekent. Meteen werd besloten de volgende bijeen-
komst (op 2 september) te beginnen met een gezamenlijke 
maaltijd, waarna we samen zullen nadenken over onze visie 
op kerk-zijn - dit in het kader van het proces ‘Gemeente 
in Perspectief’. Voor die gelegenheid zullen de beide pre-
dikanten ook een persoonlijke beoordeling schrijven over 
hoe zij de verschillende activiteiten van de gemeente zien 
en beleven. 

De Kerkenraad besprak de Gemeentevergadering die op 5 
mei plaats vond. Die vergadering verliep in een goede sfeer 
maar door tijdsdruk was er niet genoeg tijd beschikbaar voor 
de rondvraag. Er is een lijstje opgesteld met aandachtspun-
ten die voortvloeien uit de Gemeentevergadering. Die pun-
ten zullen op achtereenvolgende kerkenraadsvergaderingen 
besproken worden. Intussen is het Plaatselijk Reglement al 
aanpast na de besluiten van de Gemeentevergadering be-
treffen de Doop en het Heilig Avondmaal.

Ds. Douwe Boelens en Paola Vitulano hebben een 
Ramadanbrief overhandigd in een drietal moskeeën in en 
rondom Brussel. Dit werd op prijs gesteld en sommige mos-
lims hebben te kennen gegeven ook wel eens een bezoek te 
willen brengen aan onze kerk. 

De thema’s voor de wijkbijeenkomsten in het najaar wer-
den ingevuld (zie elders in deze Kerkbrief). Jart Voortman 
zal proberen een commissie van geïnteresseerde gemeente-
leden in het leven te roepen die zich in de toekomst buigt 
over het organiseren van de wijkbijeenkomsten.
       

     Rob van Drimmelen, scriba

Mededeling 

In de maand juli heeft de protestantse gemeente Waal-
Koog-Den Hoorn op Texel (Nl.) een beroep op mij uitge-
bracht. Ik overweeg om het beroep te aanvaarden. Wat dat 
allemaal gaat betekenen is nu nog niet duidelijk. In de vol-
gende Kerkbrief hoop ik u nader te informeren.
ds. Anne Kooi

Gemeente in 
Perspectief……….
een gezamenlijke 
trektocht 
 
In de vorige Kerkbrief gaf Greet Heslinga een introductie 
van het project ‘Gemeente in Perspectief’ (GiP). Inmiddels 
zijn enkele volgende stappen gezet. Zo zal op zondag 20 
oktober a.s. met de gemeente worden nagedacht over ons 
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perspectief voor de komende jaren. Dit zal op een creatieve 

manier gebeuren en geleid worden door dr. Jaap de Lange, 

emeritus-hoogleraar UFPG, Brussel, en gespecialiseerd in 

gemeenteopbouw. We hopen op die dag “spelenderwijs”-

meer inzicht te krijgen in wat er, naar het inzicht van de 

gemeente, goed gaat in onze kerk, waar verbeteringen mo-

gelijk en nodig zijn, en hoe we dat samen kunnen aanpak-

ken. Op zaterdag 19 oktober zal Jaap de Lange al in Brussel 

aanwezig zijn. Hij is dan ook beschikbaar voor mensen die 

hem graag onder vier ogen willen spreken (zie het bijgaande 

artikeltje van Jaap de Lange daarover).

In de werkgroep GiP is nagedacht over onze visie op kerk-

zijn, daarbij gebruik makend van de methode die ons door 

Jaap de Lange is aangereikt. Dit bleek een goede manier te 

zijn om elkaar (nog) beter te leren kennen, en om in ge-

sprek te komen over wat ons in de kerk inspireert en wat we 

graag anders zouden willen zien. De kerkenraad, in nieuwe 

samenstelling, zal zich ook met gebruik van deze methode 

over dat thema bezinnen. De beide dominees zullen een 

persoonlijke inventarisatie maken van de verschillende ac-

tiviteiten van de gemeente. Met de leiding van de Jeugdkerk 

en de Kindernevendienst zal worden nagedacht over de 

vraag hoe kinderen, jeugd en jongeren bij het GiP proces 

kunnen worden betrokken. De werkgroep GiP zal pogen 

een aantal gemeenteleden die niet of nauwelijks meer in de 

kerk (kunnen) komen te benaderen om hen te vragen wat 

wij als gemeente voor hen kunnen betekenen.

Al deze stappen in onze gezamenlijke trektocht zullen ho-

pelijk inzicht geven in de vraag waar wij staan als gemeen-

te en hoe wij ons de toekomst voorstellen. De werkgroep 

GiP zal de resultaten daarvan analyseren en enkele punten 

destilleren die vervolgens ter sprake worden gebracht in de 

serie wijkbijeenkomsten die in november zal worden ge-

houden. Met de uitkomsten hiervan, hoopt de werkgroep 

GiP over genoeg bouwstenen te beschikken voor het op-

stellen van een eerste ontwerp voor een beleidsplan voor 

de komende vijf jaren. Zo’n plan zal dan uiteraard aan de 

gemeente worden voorgelegd, zodat we daarover geza-

menlijke besluiten kunnen nemen.

Wij willen u er nog eens op wijzen dat vijf exemplaren van 

het boekje van Jan Hendriks: “Goede Wijn. Waarderende 
Gemeenteopbouw”zijn aangeschaft. U kunt een exem-

plaar lenen via onze kosteres Lilian Major.

De werkgroep Gemeente in Perspectief

Bezinning, gezamenlijk maar 
desgewenst ook persoonlijk

Ongetwijfeld hebt u er over gehoord en gelezen: in de 
Protestantse Gemeente van Brussel is een serieuze bezin-
ning van start gegaan zijn op het gemeente-zijn. 

Op zondag, 20 oktober willen we ons gemeente-breed, 
jong en oud, daar op richten. De werkgroep ‘Gemeente in 
Perspectief’ is bezig dat voor te bereiden en ook ik ben daar-
bij betrokken. Naast deze gemeenschappelijke bezinning is 
het mogelijk, dat er gemeenteleden zijn, die er behoefte aan 
hebben om in een persoonlijk gesprek met mij gedachten 
naar voren te brengen. 
Zo’n gesprek heeft in principe een vertrouwelijk karakter, 
waarbij ik zorgvuldig zal bekijken of en hoe punten daaruit, 
hetzij binnen de werkgroep, hetzij binnen de kerkenraad 
aan de orde gesteld kunnen worden.
De mogelijkheid voor zo’n persoonlijk gesprek is op za-
terdag, 19 oktober a.s. Mocht u/jij daarvan gebruik wil-
len maken, laat mij dat dan vóór maandag, 14 oktober per 
e-mail weten (Het e-adres daarvoor is: jjdelange1946@
gmail.com). Op basis van de reacties stuur ik dan afzonder-
lijke uitnodigingen met daarin een tijdstip (‘s morgens of  
’s middags). Ik ontvang u/jou dan de 19e in de predikants-
kamer van de Graanmarktkerk.
Een hartelijke groet, in ieder geval graag tot 20 oktober en 
misschien dus ook de dag daarvóór,   
      

dr. Jaap de Lange

Transparant kerkje in Borgloon 

In de komende paar maanden worden we uitgenodigd om 
na te denken over onze kerk onder de titel “Gemeente in 
perspectief”.
Daarbij moest ik ineens denken aan dit doorkijk-kerkje  
in Borgloon, in Haspengouw – de bloesemstreek in de 
lente. Ik heb dit boeketje tekst van internet geplukt, ter 
overweging. 
 

Antoinette Panhuis

“We hadden er al over gehoord en waren in de buurt... Dus 
wilden zeker eens een kijkje nemen. Na een wandeling van 
10 minuten over een paar kouterwegen (is niet met de auto 
bereikbaar) kwamen we aan. Het was kleiner dan verwacht, 
maar het visuele effect is indrukwekkend. Zeker eens om-
hoog kijken in de klokke toren. Bij valavond is het licht ef-
fect magisch”, schrijft een wandelaar. 
Het gaat om een kunstproject uit 2011 van het architec-
tenduo ‘Gijs Van Vaerenbergh’ uit Leuven. Pieterjan Gijs 
en Arnout Van Vaerenbergh zijn ingenieur-architect, maar 
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ze houden vooral van het kruisen van architectuur met 
kunst. Tussen de Romeinse kassei en de Grootloonstraat in 
Borgloon hebben ze in één dag tijd een kerk van 30 ton staal 
op elkaar gestapeld. “We zijn bezig met kunst in openbare 
ruimte”. 
“We hebben onze kerk uit 100 laagjes opgebouwd. Telkens 
1 cm staal en 9 cm lucht. Zo proberen we een beetje orde 
te scheppen in de chaos. ”Op ooghoogte is de kerk door-
zichtig, maar als je de heuvel opwandelt, oogt ze vol. “Hoe 
dichter je komt, hoe meer vorm de kerk krijgt. Hoe verder 
je staat, hoe meer de kerk verdwijnt. Alles staat op een fun-
dament van gewapend beton. Het is 10 m. hoog en heeft 
€180.000 gekost.
Je kan de kerk ook binnenstappen. Dan zie je het landschap 
in lijntjes. Het project heet dan ook ‘reading between the 
lines’ of ‘lees tussen de lijntjes’. De kerk is gemaakt van ‘cor-
ten’- staal dat oxideert. “Onderhoud is dus niet nodig, in 
principe kan deze kerk hier 100 jaar staan. ”Tegen bliksem 
is aarding voorzien. 
U kunt naar de kerk wandelen vanuit de Grootloonstraat 
of van aan de Romeinse kassei. In de Grootloonstraat staan 
pijltjes.

 Gemeentenieuws PKB

Scheppingsperiode: 1 september 
tot 4 oktober 2019

“Red hun toekomst”- 
Klimaatplan.nu    
Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een ongeziene mobi-
lisatie van spijbelende kinderen en jongeren. Niet alleen in 

ons land, maar wereldwijd. Ze vragen niet meer dan dat po-
litici hun weifelende of weigerachtige houding opgeven en 
resoluut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze 
wereld nodig heeft. 

Een klimaatveilige toekomst: het is nu of nooit meer
De oproep van de jongeren en van de hele klimaatbeweging 
is terecht. Om de belofte van het Akkoord van Parijs waar 
te maken, en de temperatuurstijging op aarde beneden de  
1,5 °C te houden, zijn volgens het Internationaal Klimaat-
panel (IPCC) “snel verregaande en ongeziene maatregelen” 
nodig. Concreet moet de totale uitstoot van de wereld in 
2030 -over een goede 10 jaar dus- gehalveerd zijn, en moet 
de netto uitstoot in 2050 herleid zijn tot nul. Een immense 
opdracht. Er is geen tijd te verliezen. 

Kies voor het leven
“De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te 
zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, ze zijn 
heel dichtbij, u kunt ze opnemen en ze u eigen maken; u 
kunt ze volbrengen. Ik roep vandaag hemel en aarde als 
getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, 
tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen 
toekomst en die van uw nakomelingen.”(Deuteronomium 
30:11vv)
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Weten dat het moet. Geloven dat het kan.
In 2016 ondersteunden wij de oproep van Ecokerk om in 
elke groep (gemeente, gezin, organisatie) een eigen klimaat-
plan te maken, en zo te evolueren naar een klimaat neutrale 
kerkgemeenschap. Op hun website vind je intussen tien-
tallen voorbeelden van groepen die hun eigen klimaatplan 
deelden. Samen vormen ze een hoopvol tegengewicht voor 
alle pessimisme. 

VPKB werkgroep ‘kerk in de Samenleving’
contactpersonen: Greet Heslinga en Rob van Drimmelen

Oecumenische kerkdienst in 
Overijse

Op zondag 22 september is er 
weer een oecumenische dienst 
in de kapel Zavelenborre, Frans 
Verbeekstraat 158 B te Overijse. 
De dienst wordt georganiseerd in 
het kader van de samenwerking 

van de r.-k. parochie en onze protestantse gemeente: voor-
gangers zijn pastoor Roger Ghysens en dominee Anne Kooi. 
Zoals gebruikelijk is er een voorbereidingsbijeenkomst 
waarop iedereen welkom is. Dit keer is die op donderdag 
19 sept. om 20 uur in de pastorie van pastoor Ghysens: 
Pastoriestraat 1, 3090 Overijse.
Op zondag 22 september is er in Brussel de jaarlijkse auto-
loze zondag.
De dienst op deze zondag in de kapel Zavelenborre begint 
om 11 uur.

In memoriam Johanna Hermine 
de Bruijn-Jungstand
(22 juni 1938 – 26 mei 2019)

De laatste jaren verbleef 
Hermi in woonzorgcentrum 
Justus Lipsius in Overijse. 
Langzaam maar zeker verloor 
ze het contact met het leven. 
Toch overleed ze onverwacht. 
Het leven van Hermi begon 
niet makkelijk. Als Duits oor-
logskind vielen tijdens de 
tweede Wereld Oorlog in 
Krefeld de bommen om haar heen. Ze heeft haar vader 10 
jaar moeten missen omdat hij in Frankrijk deel uitmaakte 
van de bezettingsmacht, en daarna in Oost-Duitsland in 
krijgsgevangenschap verkeerde.

In 1964 trouwde Hermi met Rotterdammer Berry de Bruijn 
en zij kregen een zoon: Ingo. Hun leven was rijk en afwis-
selend. Het echtpaar woonde op verschillende plekken in 
Nederland en België. Na de moeilijke start kreeg het leven 
van Hermi een veel vrolijkere toon. Ze hield van reizen, was 
kunstzinnig, romantisch, en genoot intens van muziek. In 
de laatste fase van haar leven heeft Berry haar iedere dag 
in het woonzorgcentrum bezocht. “Ze was een goed mens”, 
benadrukte Berry: “recht door zee, al werd dat soms wat 
rechtlijnig, maar het belangrijkste is dat ze oprecht was.”
Op 3 juni namen we met de woorden van Psalm 23 afscheid 
van Hermi tijdens haar uitvaartdienst in Overijse. Wij wen-
sen Berry en Ingo veel kracht en sterkte bij het verwerken 
van het verlies van hun echtgenote en moeder.

                                 ds. Anne Kooi

In memoriam Diederik 
Wilbrenninck

79-en-een-half-jaar is hij 
geworden. Diederik Evert 
Waterloo Wilbrenninck.
Geboren in Den Haag op 24 
december 1939, gestorven 
in Leuven op 23 juni 2019. 
Hij was dus al halfweg rich-
ting zijn 80e verjaardag die 
hij, zo verklaarde hij nog 
op zijn sterfbed, nog graag 
had willen vieren. Een on-
miskenbaar teken van zijn 
levensvreugde en geestelij-
ke vitaliteit. 

Die vreugde en vitaliteit vertaalde zich bij Diederik in een 
aanstekelijk en niet te blussen optimisme waarmee hij door 
het leven ging. Altijd bewaarde hij z’n blijmoedigheid en be-
dacht hij oplossingen als er weer, hetzij in z’n werk, hetzij in 
z’n gezondheid, tegenslagen waren. 

Wat zijn werk betreft maakte hij meerdere keren mee dat 
de transportsectoren waarvoor hij werkte, eerst bij Shell 
in Nederland, vervolgens bij Esso in Brussel en daarna bij 
Gulf in Engeland, economisch niet rendeerden. Diederik 
liet zich echter niet uit het veld slaan en begon een eigen 
wijnbedrijf. Maar ook de wijnbranche bleek zeker niet de 
gemakkelijkste weg naar een zorgeloos leven. Diederik hield 
de moed erin en ging ook nog als boekhouder werken in 
het pianobedrijf van zijn zoon Maarten in Leuven. 

Ook wat zijn gezondheid betreft was Diederik er de man 
niet naar om te gaan klagen of om zich zomaar neer te 
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leggen bij wat hij niet meer kon. Integendeel, met z’n on-
verwoestbare positivisme was het juist andersom en keek 
hij steevast naar wat hij nog wel kon. En zo kwam het dat 
hij zichzelf niet verteerde met boosheid over zijn mislukte 
heupoperatie, maar zich met grote blijdschap een zitfiets 
aanschafte die hem weer ten dele zijn vrijheid teruggaf en 
waarop hij binnen een periode van nauwelijks een jaar maar 
liefst 850 km gefietst heeft! Zijn ambitieuze voornemen was 
om nog minstens de 2000 km te halen, maar toen moest 
hij uiteindelijk de fiets voor de rolstoel inruilen en ging het 
steeds meer bergaf. 

Waarin lag zijn geheim van dat onblusbare optimisme? 
Ongetwijfeld in zijn karakter. Maar misschien ook omdat 
hij zich niet focuste op z’n eigen tegenslagen, maar liever 
anderen hielp om gelukkig te zijn. Zo heeft hij zich vele ja-
ren lang geëngageerd om 1x per jaar op vakantie te gaan 
met gehandicapten, die hij zo een onvergetelijke tijd be-
zorgde. En stellig eveneens bij de hechte en warme band 
met zijn vrouw Janneke in hun bijna 55-jarige huwelijk. En, 
niet te vergeten: ook omdat hij een ‘familieman’ was. Vanaf 
hun 25-jarige huwelijksdatum ging hun hele gezin, met zo-
nen Evert en Maarten, inclusief aanhang en kleinkinderen, 
om de vijf jaar gezamenlijk op vakantie. Het hoogtepunt in 
die vakanties vierden ze tijdens hun 50-jarige huwelijk in 
London, in 2015, toen Diederik nog gezond genoeg was om 
deze gezamenlijke en energieke vakanties aan te vatten. Zij 
noemen dat daarom zelf hun “Golden Year”. Nu, wie zijn 
leven overziet mag rustig spreken van “A golden life”.

ds. Ernst Veen, Leuven 

Dank

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle vriendschapsbe-
tuigingen, zowel in de overvolle Zavelenborre-Kapel (met 
excuses voor hen waarvoor geen stoel meer was), maar ook 
lieve kaarten en mails en telefoontjes, het is werkelijk hart-
verwarmend en troostrijk. 
Ook al ging het de laatste weken sterk achteruit met 
Diederiks gezondheid, het was toch een hele mooie tijd om 
ons op zijn overlijden voor te bereiden en zijn afscheids-
dienst samen door te praten. 
Ik kan voor een heleboel erg dankbaar zijn.   
       

Janneke Wilbrenninck

Bezoek aan de Dossinkazerne in 
Mechelen

Het Oecumenisch Forum en het Davidsfonds Overijse no-
digen u uit voor een geleid bezoek aan de Dossinkazerne in 
Mechelen op maandag 23 september e.k.

Deze kazerne werd in 1756 gebouwd in opdracht van keize-
rin Maria Theresia van Oostenrijk in de stijl van het Weens 
classicisme. Naast de militaire rol staat de kazerne bij ons 
bekend als “Sammellager” in de Tweede Wereldoorlog, ver-
zamelkamp voor joden en zigeuners. Van hieruit werden 
25.482 joden en 352 zigeuners verzameld en weggevoerd 
naar o.a. Auschwitz-Birkenau. 

In de jaren 1980 besloot Mechelen het ondertussen ver-
kommerde gebouw in te richten als appartementencom-
plex ‘Hof van Habsburg’. Een deel van het gebouw werd 
in 1996 museum. Er kwam ook een nieuwbouw, naar een 
ontwerp van Bob Van Reeth met de nieuwe permanente 
collectie. In de kazernevleugel werd in 2012 een herden-
kingsruimte ingericht.

In tijden van wereldwijde radicalisering willen we even stil-
staan bij de effecten van gelijkaardige mechanismen vóór 
en tijdens W.O. II. We horen er ook heroïsche verhalen, over 
moedige mensen die tegenactie ondernamen. Na dit geleid 
bezoek van ongeveer twee uur is er de mogelijkheid om, op 
eigen initiatief, in de stad iets te verbruiken en een bezoek 
te brengen aan het centrum van Mechelen. De vele histori-
sche gebouwen getuigen er van de belangrijke politieke en 
economische rol van de stad in de Bourgondische periode: 
de Sint-Romboutskathedraal, de voormalige paleizen van 
Margareta van Oostenrijk….

Samenkomst en vertrek aan het Justus Lipsiusplein in 
Overijse om 10 uur met eigen wagen (meerijden kan). 
Deelnamekosten pp. 12 € voor het geleid bezoek aan Dossin.

Graag voor 1 september inschrijven bij Roger (roger.
ghysens@telenet.be), Anne (anne.kooi@skynet.be), Romy 
(tel. 02.687.39.04) of Gerard (tel. 02.687.56.65) met vermel-
ding zelf rijden of ev. meerijden, alleen Dossin-bezoek of 
ook bezoek aan Mechelen.

Iedereen is van harte welkom.

Correctie opbrengst Talita 

De 40-dagen collecte voor het 
opvanghuis Talita in Brussel heeft  
€ 1525,80 Euro opgebracht: 
590,80 in de collectebus onder aan 
de trap en € 935 per persoonlijke 
overschrijvingen.

Dit bedrag hebben we symbolisch overhandigd aan de di-
rectrice Brigitte Houtman op 21 juni, bij het bezoek dat we 
aan het huis gebracht hebben. 
We waren onder de indruk van de persoonlijke en professi-
onele benadering van vrouwen in nood en van de charme 
van het huis en de inrichting.
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Gemeenteboekje

Het nieuwe gemeenteboekje wordt 8 september op de 
startzondag aangeboden aan allen die hun naam en adres-
gegevens aan de kerk bezorgd hebben. Wilt u alsnog er in 
staan, mail dan direct naar ds. Anne Kooi, vòòr 31 augustus! 
(zie ook Kerkbrief juni-juli)

Kerkkriebels 2019…. 
17 november….Heilig vuur 

Dit jaarlijkse feestelijke 
gemeente- en fondswer-
vingsfeest voor jong en oud 
gaat door op zondag 17 
november.
Noteer deze datum alvast!                                                                                                                                   
Gemeenteleden en gasten 
zijn van harte welkom! Breng zeker vrienden/vriendinnen 
mee!

De vaste ingrediënten van de dag zijn:

* Kerkdienst

* Feestelijke koffie

* Dienstenveiling

* Lunchbuffet

* Voor de kinderen is er weer een pannenkoekenstand en 
tombola.     
                                                                
De voorbereidingsgroep had in juni een eerste overleg en 
koos als thema “Heilig vuur”.
Dit inspireerde Cathrien Orie alvast voor het mooie en 
sprekende logo. 
                                                                          
De helft van de opbrengst is zoals altijd voor een goed doel. 
Dit jaar voor een project verder van ons bed. Daarover 
hoort u meer in de volgende Kerkbrief. 

Power Point presentatie
Ook is er weer een doorlopende Power Point Presentatie 
met beelden van het gemeenteleven in het afgelopen jaar. 
*Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. We vragen om 
foto’s door te sturen van activiteiten, die leuk zijn om te 
delen.
Bijvoorbeeld foto’s van Kerkkriebels wandelingen,- etentjes. 
Of van activiteiten, die u al dan niet namens de kerk doet 
b.v. bij PSC, PS, tuinieren enz. 
                                                                 
Stuur uw foto’s naar: Theo Orie (orie.theo@ gmail.com) en 
Frits Bastiaens (fritsbastiaens @skynet.be)  

Dienstenveiling
                                        
Voor de dienstenveiling rekenen we weer op aanbiedingen 
voor wandelingen, spelletjesmiddag, etentjes etc. Wacht 
daarmee niet tot de laatste dag!
Geef uw aanbiedingen voor de dienstenveiling door aan 
Theo Orie (orie.theo @gmail.com)
Wij doen ons best om er weer een vrolijke, verrassende en 
verbindende dag van te maken!
De voorbereidingsgroep bestaat uit: Frits Bastiaens,  
ds. Douwe Boelens, Greet Heslinga (coördinatie), ds. Anne 
Kooi, Lilian Major, Theo Orie, Ko van der Meer en Paola 
Vitulano.

Contact: Greet Heslinga (greetheslinga@skynet.be)

Opbrengst collecten  

Mei 

  Datum Eerste (€) Doel Kerk (€)

 

 5  251,24  Prot. Solidariteit  153,90

 12 125,94 VPKB 145,94

 19 152,42 Diaconie 140,8 5

 26 145, 51 Kerk en wereld 82,48

 

Juni

  Datum Eerste (€) Doel Kerk (€)

 2 69,98 VPKB  73,62

 9 151,37 Vlaams Bijbelgen 165,59

 16 72,50 Kerk en wereld 45 ,47

 23 133,90 Prot. Solidariteit 103,50

 30 100,35 Diaconie 65,11

 Totaal € 1 203,21  € 976,46 
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Verjaardagen van 
75-plussers 

1/8 Flore-Stana Holemans van Roy
2/8  Jan van Kleef
3/8  Truus Schiettekatte-Eggens
4/8  Bea Brezet-Hemmes 
5/8  Marie-Anne  

De Hertogh-Jonckheere
10/8 Dora Desloges-Van der 

Schueren
14/8 Clara Goossens

17/8 Marie-Françoise 
Couturier-Andersen

25/8 Gerda Meursing-van Utenhove
3/9  Joyce Smit-van Nek 
7/9  Antoinette Panhuis
10/9  Derk Jan Hoen
10/9  Ien Modderman
11/9  Loes Gardenier
19/9  Max Veenhof

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar: 

ProJop: kalender

13 oktober: Jongerendag in 
Aalst 

01 november: Zaalvoetbal-
toernooi in Edegem 

Februari 2020: Jongerendag 

Maart 2020: Tienerweekend in Brasschaat 

April 2020: Kinderweekend i.s.w.m. VPKB Turnhout 

VPKB 

Samenscholen
                                        

In september zal ds. Anne Kooi een inleiding geven over 

het Bijbelboek Micha. 

In oktober wil ds. Douwe Boelens dieper ingaan op de 

Belhar-belijdenis (de tekst wordt u t.z.t. bezorgd) 

In november willen we het hebben over de toekomst van 

de kerk. Zie bericht ‘uit de kerkenraad’ en ‘GiP, gemeente in 

perspectief’, pagina 5.

Wijken Centrum-West-Zuid

Welkom op een van de onderstaande adressen.

Wijk Zuidoost: dinsdag 10.30 – 12.30

24 september: mevr. Hanneke Verploeg, tel 02 657 18 85 

22 oktober: mevr. Elly Blom, tel 02 687 45 24. 

Wijk Noord: woensdag 20.00

25 september: mevr. N. Groenenboom-Nooder, 

            tel. 02 460 30 23 

23 oktober: mevr. A. Haverkorn-van Rijsewijk, 

        tel. 02 460 42 86

Wijk Noordoost – Oost: donderdag 20.00
26 september: fam. Scholten, tel. 02 767 71 25 
24 oktober: mevr. Marie-Françoise Couturier, 02 731 75 54

Iedereen is welkom op een van deze datums en adressen 
naar keuze. Wel graag op voorhand een telefoontje naar het 
gastadres.

Bijbelkring Wemmel

Op maandagmiddag 16 september staat het huis van de 
familie Haverkorn weer open om iedereen te ontvangen 
voor de Bijbelkring, om 14.30 u. Het onderwerp is nu nog 
niet bekend, maar wordt ingeleid door ds. Douwe Boelens. 
Tel. 02 460 42 86 

Bijbelleesrooster

Wenst u het Bijbel-leesrooster te ontvangen? Een telefoon-
tje naar de kosteres en zij stuurt het u op. 
U kunt het ook gemakkelijk vinden op internet: 
’Bijbelleesrooster 2019’ intikken. 
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Te koop: kaarsen

Op het Synodebureau 
zijn witte kaarsen met 
het VPKB-logo te koop. 
Afmetingen: 7 x 28 cm, 
prijs: 25 euro.
Wilt u zo’n kaars als ge-
schenk aanbieden voor 
b.v. een afscheid, een doop 
of een belijdenis?

U kunt die bestellen en vervolgens de kaars(en) laten ver-
zenden of zelf afhalen in het Huis van het Protestantisme bij 
Christophe Luyten: christophe.luyten@protestant.link

16de Geuzenfeest “Kom op voor 
kinderen”
zondag 18 augustus, Korsele, Maria Horebeke   
Eén dag in het jaar zet de Protestantse gemeente van 
Horebeke de grenzen wijd open tussen mensen van ver-
schillende origine en geloofsovertuiging, aan de hand van 

een oecumenisch samenzijn, een panelgesprek, kinderani-
matie, sfeervolle muziek en lekker eten. 

Dit jaar is er extra-aandacht voor de allerkleinsten door hun 
uitdagingen en problemen centraal te stellen. Dit gebeurt 
door in gesprek te gaan met Bruno Vanobbergen, die 10 
jaar lang kinderrechtencommissaris is geweest. In die hoe-
danigheid is hij vaak in de bres gesprongen voor kinderen 
van vluchtelingen en is hij een pleitbezorger van een kinder-
pardon. Ook Vlaamse kinderen die te maken kregen met 
huiselijk geweld konden op zijn steun rekenen. Het gesprek 
zal opnieuw in goede banen worden geleid door Piet Piryns. 

Ook is er weer aandacht voor solidariteit met kansarmen in 
het Zuiden, zoals het project in India, dat meisjes wil leren 
naaien, voor zichzelf op te komen en een betere toekomst 
uit te bouwen. 

Het volledige programma vindt u op pagina 15 van deze 
kerkbrief en de inschrijvingsmodaliteiten voor het eetfes-
tijn vindt u ook op de website van het Geuzenfeest: www.
geuzenfeest.be 

Protestantse Solidariteit 

Protestantse Solidariteit is op zoek naar  lokale ambassadeurs.
Heb je tijd en wil je je inzetten voor het goede doel?
Word ambassadeur in je gemeente, als je:
- Interesse hebt in de problematiek van PS: gender, onder-
wijs, gezondheid
- De wil om PS te promoten in je gemeente
Coaching en vorming en persoonlijke ondersteuning wordt 
gedaan door PS in een Infosessie op Zaterdag 24 augustus, 
10-12 u, Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 
46, 1070 Brussel. 

Bel of schrijf naar: 02 510 61 80
Communication@solidariteprotestante.be

Terugblik op ProFest, 
Hemelvaartsdag 30 mei 2019
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We waren met een zevental mensen van onze kerk in Gent op 
ProFest. Een heerlijke dag en we beamen het verslagje hieron-
der van de Synodale Raad! Hopelijk geniet u van deze foto’s 

We mogen terugkijken op een uiterst geslaagde Algemene 
Kerkvergadering, die vanaf dit jaar door het leven gaat als 
ProFest. 
De voorbereidingsgroep o.l.v. ds. Marc Loos (Gent-
Rabotkerk) heeft echt puik werk geleverd. Zo’n 540 ge-
meenteleden en sympathisanten uit heel België kwamen 
naar de Arteveldestad afgezakt om deel te nemen aan de 
kerkdienst en aan gespreksgroepen, om de vele kraampjes 
van Creamarkt te bezoeken en om kennis te maken met el-
kaar of gezellig bij te praten. De smakelijke Hongaarse gou-
lash en het vegetarische stoofpotje als lunch werden voor-
bereid door het team Gent-Brabantdam. 
De volgende ProFest (2021) zal voorbereid worden door 
het district Oost-Henegouwen – Namen – Luxemburg. 
Daarom nam Jean-Louis Stilmant van het district OHNL ac-
tief deel aan de voorbereidingen van ProFest 2019 en nam 
nadien de banners met het logo van ProFest alvast mee. 
Ook langs deze weg wil de Synodale Raad een woord van 
hartelijke dank overbrengen aan de voorbereidingsgroep. 
Ze is er in geslaagd om een dag van saamhorigheid te cre-
eren met aandacht voor twee aspecten waaraan wij zo’n 
behoefte hebben: spirituele invulling die ons als zusters en 
broeders met elkaar verbindt en ruimte voor warmte en ge-
zelligheid, die een lach tovert op de gezichten.
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Inhoud  Agenda

Rachel Held Evans was een bekende Amerikaanse columniste, 
die van een evangelische kerk overging naar de Presbyterian 
Church. Als gevolg van een allergische reactie op antibiotica 
kwam ze onverwacht te overlijden op 4 mei 2019. Ze was 
getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze werd 37 jaar. 
Hieronder een van haar columns.

Jart Voortman. 

Fundamentalisme wist mensen uit

“Ik heb gezien hoe mannen, eens vol passie en ideeën, hun 
oprechte nieuwsgierigheid en hun intellectuele integriteit 
opgaven om hun baan te kunnen behouden. Ik heb vrou-
wen zien krimpen – stukje bij beetje, droom na droom –  
toen ze hun lichaam en geest overgaven aan een strikt ide-
aal en zichzelf zo klein mogelijk probeerden te maken. Ik 
heb het licht in de ogen van mensen zien doven toen ze 
besloten dat het veiliger was om een bepaalde leer te omar-
men, waarvan ze weten dat hij niet klopt, dan de strijd aan 
te gaan met de mensen die zeggen dat die leer waar is. Ik 
heb mensen met een open blik en een zacht hart zien ver-
harden. Ik heb mensen zien doen alsof ze iets geloven waar 
ze in werkelijkheid niet in geloven en dingen zien doen, die 
ze in werkelijkheid niet willen doen. En dat alles in naam 
van opoffering en onderwerping aan Gods wil. 

Fundamentalisme wist mensen uit. Het berooft mensen van 
hun vreugde, hun compassie, hun instincten, hun nieuws-

gierigheid, hun passie, van hun zelf. Deze nietigverklaring, 
deze verdoving wordt vervolgens gevierd als een glorieus 
´sterven aan jezelf´, precies zoals Jezus ons opdroeg. Maar 
is dit werkelijk wat Jezus van ons vroeg? Is dit het vasten dat 
God verkiest? Of is dat: het losmaken van de ketenen van 
onrecht, de banden van het juk ontbinden en de verdruk-
ten bevrijden, harten van steen vervangen door harten van 
vlees, leven in overvloed, gevangenen vrijzetten en blinden 
laten zien, angst verdrijven en rust vinden, Gods juk op je 
nemen en van Hem leren? 

Jezus heeft ons nooit gevraagd aan onszelf te sterven, zonder 
ons de belofte van de opstanding te geven. De opstanding is 
waar het om gaat! Waar we aan sterven is aan ons angstige, 
zondige en gevangen ik. We herrijzen als vrije levenslustige, 
moedige, hele en op God lijkende mensen. We zijn niet ge-
roepen om te sterven, maar om te leven. Zoals Paulus zei 
tegen de Romeinen: ´wanneer wij met Christus zijn gestor-
ven, geloven we dat we ook met hem zullen leven… Het ge-
schenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze 
Heer´ (Rom. 6:8,23). Als we geïnspireerd worden door de 
Geest van Jezus, hoeven we nergens bang voor te zijn. Er is 
dus geen reden om jezelf weg te cijferen. Geen reden om te 
doen alsof. Geen reden om je intellect of je emoties te ver-
bergen. Geen reden om je aan iemands wil te onderwerpen, 
behalve aan die van Christus. God wil ons niet uitwissen. Hij 
wil ons terugbrengen naar het leven. Neem het geschenk 
van het leven aan…. Eet het, drink het en adem het in. Proef 
en zie dat de Heer goed is, en dat je leeft.”

Wat ik met u wilde delen
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C o n t a c t Protestantse Kerk Brussel 
Lidkerk van de Verenigde  
Protestantse Kerk in België

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

Dagelijks Bestuur
dhr. B. Kuypers – voorzitter 05 620 54 39
dhr. M. de Geus – penningmeester 02 660 53 33
dhr. L. Buddingh – 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):
Annet Sinnema-Buurman 02 375 48 86
Jart Voortman 02 358 57 29
Jongerencatechisatie (12-16 jaar):
ds. D. Boelens 02 309 46 82
Volwassenencatechisatie:
ds. Anne Kooi 02 782 15 54

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

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

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

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

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

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

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

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikanten. 

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

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

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

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

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

Vrijwillige bijdragen:
IBAN: BE22 4331 1627 6147
Diaconie:
IBAN: BE42 7350 3273 4454
Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)
IBAN: BE41 4331 1482 7110
Kerkkriebels:
IBAN: BE49 7350 0729 3071
Exploitatie (voor alle andere betalingen):
IBAN BE89 7350 0834 2085

Andere protestantse kerken
in de omgeving en het PSC

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

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

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


