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Wie precies de ‘prediker’ geweest is 
naar wie een Bijbelboek genoemd 
is, weten we niet. Het boek begint 
met een verwijzing naar koning 
Salomo, maar er zijn goede redenen 
om te vermoeden dat die niet de 
schrijver kan zijn geweest: het boek 
moet honderden jaren na Salomo 
geschreven zijn.
De schrijver is ook geen ‘predikant’ 
geweest, en zeker niet in de bete-
kenis die wij aan dat woord geven. 
Waarschijnlijk is hij eerder iemand 
geweest die het gesprek voerde met 
andere mensen om zich heen over 
de grote vragen van het leven, met 
de bedoeling om elkaars kennis, praktische levenswijsheid 
en moreel besef te verdiepen.
Misschien stond deze persoon in dienst van een koning of 
van een heiligdom.
Veel theologen noemen het boek en zijn schrijver liever bij 
hun Hebreeuwse naam ‘Kohelet’, omdat het woord ‘predi-
ker’ in onze taal immers totaal andere associaties oproept.

Deze Kohelet kijkt geregeld terug op zijn eigen leven en 
denkt erover na. In hoofdstuk 3 van het boekje is een ge-
dicht opgenomen, waarin hij vaststelt dat er allerlei perio-
des, “seizoenen” in een mensenleven aan te wijzen zijn.
“Voor alles wat gebeurt, is er een uur.” Hij noemt de fijne, 
opwindende gebeurtenissen die hij en anderen hebben 
meegemaakt, maar ook de verdrietige. “Er is een tijd om 
te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten 
en een tijd om te rooien. Een tijd om te doden en een tijd 
om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te 
bouwen.”
Zo is er ook “een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen...” De fijne 
en de moeilijke periodes in een mensenleven: hij heeft ze 
bij zichzelf en bij zijn gesprekspartners zien komen en gaan.

Met deze lange opsomming geeft Kohelet aan, dat al die 
opwindende en die verdrietige gebeurtenissen bij een men-
senleven horen. Het kan niet anders: er is geen mensenle-
ven denkbaar waarin enkel gezondheid, geluk en blijdschap 
bestaan.
Omgekeerd is er waarschijnlijk ook geen leven mogelijk dat 
alleen maar uit pijn, verdriet en ziekte bestaat. Mensen die 
grote ellende in hun leven hebben ondervonden, kunnen 
vertellen over troostvolle gebeurtenissen, die hun toegeval-

len zijn in de tijden van hun beproevingen. Juist midden in 
het verdriet kan iets kleins een bron zijn van hoop op een 
betere toekomst.

Het is alsof Kohelet ons aanmoedigt om voorbij de seizoe-
nen van een mensenleven te kijken. Als alles goed lijkt te 
gaan in het leven, is het zinvol om te bedenken dat er een 
einde kan komen aan dat seizoen. Niet om een domper te 
zetten op de vreugde, maar om dankbaar stil te staan bij al 
hetgeen ons tevreden stemt. Het is de eindigheid van dat 
seizoen die de waarde eraan geeft!
En ook als iemand door een zware tijd gaat, is het goed om 
te bedenken dat er ook aan dat seizoen weer een einde zal 
komen. Er is een tijd voor verdriet, maar vroeger of later kan 
er weer een tijd van lachen aanbreken. Wie weet, zullen wij 
nog dansen van geluk!

We zouden soms misschien willen weten, wanneer er een 
einde komt aan het seizoen waarin we ons bevinden - maar 
dat weten we niet.
Onlangs maakten we mee, dat veel mensen de tijd van de 
covid-19-pandemie achter zich wilden laten. Veel mensen 
begonnen alvast te dansen, terwijl de tijd voor het dansen 
nog niet was aangebroken. Het leek even een “tijd om te 
omhelzen”, terwijl het eigenlijk nog een “tijd om af te we-
ren” was.
Zo gaat het waarschijnlijk ook met de seizoenen van een 
mensenleven: we weten niet precies wanneer ze komen en 
gaan, maar wel dat seizoenen eindig zijn. Alleen Gods liefde 
is van eeuwigheid!

ds. Douwe Boelens

Meditatie
Seizoenen
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Kerkdiensten PKB
De diensten beginnen om 10.15 uur

Beste vrienden van de Bethlehemkerk,

Het is zomer en waar er in onze gemeente in de zomer nor-
maal een korte onderbreking van erediensten is, zijn we nu 
al bij de vijfde maand zonder erediensten beland. Ook in 
augustus zijn nog geen diensten voorzien. Gelukkig komt 
er een nieuwe start in september en zullen we dan weer sa-
men kunnen komen. Ik hoop dat jullie allen, ondanks alles, 
van deze zomer kunnen genieten. 

Zelf ga ik een aantal dagen wandelen in het zuiden van 
Frankrijk. Daar loopt de oude pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostella. Al sinds de middeleeuwen trokken men-
sen van heinde en ver naar deze stad in het noorden van 

Spanje waar de 
relikwieën van de 
apostel Jakobus zich 
bevinden. 

Deze pelgrims maakten 
de moeilijke en lange tocht 
om dichter tot God te komen. Er zijn nog altijd veel pel-
grims die deze route wandelen om te reflecteren en de lan-
ge weg die vaak moeilijkheden met zich brengt, leidt vaak 
tot nieuwe inzichten in het leven en kan de relatie met God 
verdiepen. Ikzelf zal een niet al te lang stuk wandelen en 
niet tot Santiago komen. Dat is misschien voor een ander 
jaar.

Gemeenteberichten  Anderlecht 

Zondag 2 augustus
Voorganger dhr. Erik Orie
Organist Felix Snyers
Collecte Kerken met Stip / Kerk

Zondag 9 augustus
Voorganger dhr. Bram Meertens
Organist Raymond Auquier
Collecte VPKB / Kerk

Zondag 16 augustus
Voorganger ds. Lianne de Oude
Organist Egbert Kuyk
Collecte Kerk en Wereld / Kerk

Zondag 23 augustus
Voorganger ds. Ina Koeman
Organist Raymond Auquier
Collecte PSC / Kerk

Zondag 30 augustus
Voorganger ds. Henk van Tilburg
Organist Sabine van de Zande
Collecte VPKB / Kerk

Zondag 6 september
Scheppingszondag

Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Diaconie / Kerk

Zondag 13 september
Startzondag en Overvliegen

Gemeentevergadering na de dienst Start 
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte Dar al Amal / Kerk

Zondag 20 september
 (autoloze zondag in Brussel)

PKB
Voorganger ds. Petra Schipper
Organist Felix Snyers
Collecte Kerk en Wereld / Kerk

Oecumenische dienst in WOTO, om 11 u. 
“Kapel Zavelenborre” 
Frans Verbeekstraat 158 B, 3090 Overijse
Voorgangers ds. Douwe Boelens en
 pr. Roger Ghijsens

Zondag 27 september
Voorganger ds. Marcel Pool
Organist Raymond Auquier
Collecte VPKB / Kerk 
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 Uit de Kerkenraad PKB

Het belangrijkste besluit van de Kerkenraad die op 25 juni 
bijeen kwam was dat we de kerkdiensten weer hervatten op 
5 juli. De te nemen veiligheidsmaatregelen werden uitvoe-
rig besproken. We hopen dat we al doende zullen leren hoe 
we alles zo soepel mogelijk kunnen regelen.

De Kerkenraad ontving het (goede) rapport van de 
Kascontrolecommissie bestaande uit gemeenteleden Gerco 
van der Linden en Hans Scholten. Wij hebben hen hartelijk 
bedankt voor hun inzet voor onze kerk.

De Commissaris Gebouwen, Theo Orie, vertelde ons dat hij 
contact heeft opgenomen met twee architectenbureaus 
over de vragen welke aanpassingen nodig zijn, wat betreft 
interieur en gebouwenstructuur, om de kerk in goede staat 
te houden voor toekomstig gebruik. We hopen binnenkort 
hun bevindingen te ontvangen.

Destijds is afgesproken dat de vraag of en hoe de vacature 
van ds. Anne Kooi wordt ingevuld, zal afhangen van de be-
sluiten van de gemeente in het kader van het proces betref-
fende Gemeente in Perspectief (GiP). Door de coronacrisis 
zal het rapport over GiP iets later afgerond worden dan 
voorzien. Zodra het rapport besproken is door de gemeen-
te, zullen besluiten kunnen worden genomen met betrek-
king tot de vacature in WOTO.

De Kerkenraad wenst u een prettige voortzetting van de 
zomerperiode.

Rob van Drimmelen, scriba

Gastpredikanten in augustus en 
september 2020

2 augustus: dhr. Erik Orie
Erik Orie is de broer van ouderling en commissaris-gebou-
wen Theo Orie. Hij woont in Nederland en houdt zich in zijn 
professionele bestaan bezig met personeelszaken. De laat-
ste jaren was hij directeur van een lagere school. Daarnaast 
gaat hij met regelmaat voor in kerkdiensten.

16 augustus: ds. Lianne de Oude
Ds. Lianne de Oude is sinds vele jaren als predikant verbon-
den aan de VPKB-gemeente in Hasselt. Eerder was zij ver-
bonden aan gemeentes in Antwerpen en Genk.

23 augustus: ds. Ina Koeman
Ds. Ina Koeman is emeritus predikant van de VPKB. Vele 
jaren is zij als stadspredikant verbonden geweest aan de 
VPKB-gemeentes en aan het PSC in Antwerpen.

30 augustus: ds. Henk van Tilburg
Ds. Henk van Tilburg is emeritus predikant van de PKN. 
Vroeger was hij predikant in Zwolle, Brussel, Zeewolde en 
Den Bosch. Acht jaren lang is hij als predikant verbonden 
geweest aan de Guido de Brès-kerk in Brussel.

20 september: ds. Petra Schipper
Ds. Petra Schipper is sinds 2018 stadspredikant bij het PSC 
in Antwerpen en pastoraal supervisor. Eerder werkte zij als 
psychotherapeute en was zij als predikant verbonden aan 
de VPKB-gemeente in Boechout.

27 september: ds. Marcel Pool
Ds. Marcel Pool is als predikant verbonden aan de VPKB-
gemeente in Turnhout. Eerder was hij verbonden aan de 
gemeentes van Menen en van Dendermonde.

Ik hoop bovendien midden juli naar Anderlecht te ver-
huizen. Zo ben in dichter bij de kerk en de gemeente waar 
ik werk. Dit is ook spannend en ik heb zin in een nieuwe 
woonomgeving. Ik heb in ieder geval veel zin en energie om 
opnieuw te beginnen in de Bethlehemkerk en in Anderlecht 
in het algemeen.

Met hartelijke groet, Bram Meertens

Secretariaat Bethlehemkerk

p/a  Jonkman Johanna

  Doylijkstraat 36

  1701 Itterbeek

e-mail: secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com

Giften en bijdragen: t.n.v. Protestantse Kerk Anderlecht 

IBAN BE75 4250 1016 1151 BIC:KREDBEBB

In de maand augustus is ds. Douwe Boelens met vakantie. Het kerkelijk bureau met onze kosteres Lilian Major is vrijwel 
elke dag bereikbaar, telefonisch of per mail (dinsdag is in principe haar vrije dag). Mocht dit in een noodgeval toch niet 
lukken, wilt u dan één van de kerkenraadsleden bellen. Hun gegevens staan ook op de achterkant van de Kerkbrief.
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Gemeentevergadering op  
13 september

De Gemeentevergadering kon in april niet doorgaan en 
werd verplaatst naar 13 september. Zoals gebruikelijk zal de 
vergadering na de kerkdienst worden gehouden; u bent van 
harte welkom! Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan kunt 
u bij het Kerkelijk Bureau een procuratie opvragen.

In de Kerkbrief van april – mei vond u reeds de groene 
pagina’s van het Jaarverslag 2019 en de agenda. De be-
spreking van het Visie en Beleidsplan is verschoven naar een 
latere datum. De gewijzigde agenda vindt u hiernaast. Over 
de vacante predikantsplaats zullen we spreken nadat het 
Beleidsplan is aangenomen.

Om onze tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zouden 
we u willen oproepen om eventuele vragen en opmer-
kingen die u nu al heeft, schriftelijk voor te leggen aan de 
Kerkenraad. Bij het inleiden van de desbetreffende agenda-
punten kunnen 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 mogelijk-
heid bestaan om voorafgaand aan de Gemeentevergadering 
schriftelijk te stemmen als u er niet bij kunt zijn. Stembriefjes 
kunt u 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 zal de Kerkenraad voorstellen de 
volgende omschrijving te hanteren:

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

Als de Gemeentevergadering op 13 september 2020 deze 
zin goedkeurt, zal die worden opgenomen in de Preambule 
van het Plaatselijk Reglement, en zullen de nodige wijzigin-
gen worden aangebracht in het Vademecum.

We hopen op een vruchtbare Gemeentevergadering.

Rob van Drimmelen, scriba 

Agenda Gemeentevergadering 
op zondag 13 september 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. Uitslag verkiezingen ambtsdragers en leden van de 
Raden van Bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting door voorzitter ds. Douwe Boelens

Collecte per overschrijving
Het plaatje van de bekende hand in de collectezak was de 
afgelopen 4 maanden helaas niet van toepassing omdat de 
kerkdiensten niet konden doorgaan. 
Bij de wekelijkse email bij de YouTube diensten werd u wel 
opgeroepen om het equivalent te storten op de rekening 
van de diaconie en/of de exploitatie (waarbij deze laatste 
staat voor de gebruikelijke 2de collecte voor de kerk)
Voor wie dat al gedaan heeft, hartelijk dank! 

Graag brengen we de rekeningnummers nog eens onder uw 
aandacht:
Gift voor de Diaconie: BE42 7350 3273 4454
Gift voor de kerk, Exploitatie: BE89 7350 0834 2085 

Mocht u voor een specifiek collecte-doel willen storten dan 
kan dat ook op deze Exploitatie-rekening.
Wilt u het doel dan aangeven: bv. Kerk/ Kerk en Wereld/ 
Protestants Sociaal Centrum/ Ik help een kind/ Jumelage 
ABL-Kirinda/ VPKB/ Vlaams Bijbelgenootschap/ Veertig-
dagenproject enz.)

Met dank bij voorbaat,

   Bert Kuypers, voorzitter Dagelijks Bestuur

Protestantse
Kerk Brussel
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 Scheppingszondag 6 september 2020

Stilstand en verandering 

Sinds meer dan twee jaar zijn mijn collega’s en ik in het 
Directoraat Generaal van de Europese Commissie, druk 
met de onderhandelingen voor het wereldwijde kader voor 
biodiversiteit (natuur), voor de periode na 2020. 
We zitten in een diepe ecologische crisis en ondanks de in-
spanningen onder het huidige kader neemt het natuurver-
lies op ongekende wijze toe. Een crisis die nauw samenhangt 
met de klimaatcrisis. De wetenschap is duidelijk: we hebben 
een diepgaande verandering nodig van onze maatschappij, 
de wijze waarop we produceren en consumeren en hoe we 
met natuur omgaan; alle sectoren moeten we meekrijgen 
voor ‘transformational change’. Heel veel moet anders.

En toen, door corona, was alles opeens anders.
De tweede helft van maart zorgde de lockdown in Brussel 
voor de schoonste lucht sinds decennia, de blauwste hemel. 
Niet eerder zag ik zoveel sterren vanuit mijn achtertuin en 
hoorde ik de vogels zo luid.

Natuurlijk, niemand heeft de corona-pandemie gewild. Het 
verdriet om de getroffenen is enorm en de economische 
en andere schade jaagt me angst aan. Tegelijkertijd was de 
lockdown voor mij een diepe ervaring: verandering kan. 
Dat feit op zich zelf is voor mij nog steeds een bron van 
hoop. Wij mensen kunnen onze maatschappij veranderen. 

In onze kerk zingen we prachtige liederen over een nieu-
we hemel en een nieuwe aarde. Die laatste interesseert me 
het meest, daar wil ik voor gaan, daar moet onze kerk voor 
staan. Was die blauwste hemel in maart een glimp van die 
nieuwe aarde?

Inmiddels krabbelen we op en wordt de wereld weer iets 
gewoner. Maar we zijn er nog lang niet, ook niet wat natuur 
en klimaat betreft. Nu meer dan ooit moeten we werken 
aan de broodnodige diepgaande verandering. Dat het kan, 
is bewezen.

De lezingen in de eerste kerkdienst na de lockdown gingen 
over de herbouw van de tempel na de ballingschap en de 
tempelbouw zoals Paulus het voor ogen had, los van stenen 
en cement. Wat willen we behouden wanneer we onze sa-
menleving opnieuw opbouwen na de crisis? Durven we net 
als Paulus oude patronen los te laten en ons toevertrouwen 
aan een nieuwe toekomst? Welk nieuw normaal? 
       
  Anne-Theo Seinen

“Red hun toekomst - 
Klimaatplan.nu”

Het jaar dat alles overhoop gooide
2020 zal het jaar blijven waarin de coronacrisis onverwacht 
heel ons leven op zijn kop zette. Door het ingrijpende ka-
rakter van de coronamaatregelen, leek het even alsof de 
thema’s die in januari nog onze samenleving beheersten, 
thuishoorden in een ander tijdperk. We bleven massaal in 
ons kot. We zagen met afgrijzen de dagelijkse cijfers over 
het menselijke leed dat het virus veroorzaakte, bij ons en el-
ders in de wereld. Solidariteitsorganisaties moesten zich ter 
plekke heruitvinden om arme en kwetsbare mensen enige 
bescherming te geven. Stilaan leerden we wennen aan een 
‘anderhalvemeterleven’.
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De herontdekking van wat écht telt
En we leerden nog meer. Of beter, we herontdekten eenvou-
dige waarheden. Bijvoorbeeld welke mensen écht applaus 
verdienen omdat ze in tijden van nood onze samenleving 
recht houden door te zorgen voor zieken, bejaarden, dak-
lozen of vluchtelingen, door ons dagelijks voedsel te pro-
duceren of in te staan voor de wekelijkse huisvuilophaling. 
We zagen hoe kwetsbaar we zijn, ondanks al onze techni-
sche hulpmiddelen. En hoe afhankelijk we geworden waren 
van producten die tegen de laagste prijs en vaak met sociale 
dumping geproduceerd werden ver van hier. We hoorden 
tot onze vreugde over schoongewaaide luchten en da-
lende fijnstofconcentraties en vroegen ons af of de plotse 
uitstootvermindering van broeikasgassen een soort EHBO 
kon zijn voor het klimaatprobleem. 
We herontdekten essentiële ingrediënten voor geluk die we 
onderweg waren kwijtgespeeld in de ratrace die ons leven 
beheerste, zaken die in het leven écht van waarde zijn, zoals 
een groene omgeving, stilte en rust, sociaal contact, solida-
riteit, menselijke nabijheid en troost. 
We realiseerden ons dat het niet klopt dat we een vrije-
markteconomie zijn, dat groei de maat is van alle dingen 
en consumeren het hoogste goed. We herontdekten dat 
we ten diepste een samenleving zijn, een gemeenschap. 
De economie moet dienstig zijn aan de samenleving, niet 
omgekeerd. Het is belangrijk om deze vernieuwde kijk op 
hoofdzaken en bijzaken mee te nemen in de periode die 
nu komt.

De discussies zijn niet weg, ze werden intenser
Door het ingrijpende karakter van de coronamaatregelen, 
leek het even alsof de thema’s die in januari nog onze sa-
menleving beheersten, thuishoorden in een ander tijdperk. 
Niets is natuurlijk minder waar. Ze komen verhevigd terug. 
De wereldwijde coronacrisis veroorzaakt ook een economi-
sche crisis, met nieuwe werkloosheid en nieuwe armoede. 
Dit alles voegt zich bij de biodiversiteitscrisis en de klimaat-
crisis. Die lijken meer in slow motion te verlopen, maar hun 
ontwrichtend karakter is groter en bedreigender dan dat 
van het virus. En net als het virus kennen ze geen grenzen. 
We weten dat al deze crisissen in onze wereld het hardste 
aankomen bij al wie arm en kwetsbaar zijn. Ze tonen het 
diepgewortelde onrecht dat in onze samenlevingen be-
staat. Dat moet ons waakzaam maken, nu de discussie over 
de toekomst van ons samenleven en onze economie volop 
woedt. Ook hier moeten we eisen dat de wetenschappers 
ernstig genomen worden.

Ook de curve van de klimaatverandering afvlakken
De voorbije decennia heeft de klimaatverandering de ba-
siscondities voor het leven op aarde en de spelregels voor 
het menselijk handelen definitief veranderd. Droogte, over-
stromingen, bosbranden, sneuvelende temperatuurrecords 
en mislukte oogsten tonen een steeds grimmiger realiteit. 

De transitie naar een uitstootvrije en klimaatbestendige 
wereld is simpelweg de grootste uitdaging waar de mens-
heid voor staat. Nog steeds hebben we de opdracht om 
de wereldwijde uitstoot tegen 2030 te halveren, en tot nul 
te brengen tegen 2050. Het Akkoord van Parijs dat in 2015 
werd afgesloten, zou eind dit jaar in werking treden, en bij 
die gelegenheid moesten alle landen voor de eerste keer de 
vijfjaarlijkse nieuwe klimaatbeleidsplannen indienen op de 
geplande klimaattop in Glasgow. Die klimaattop is uitge-
steld tot 2021. Het uitstel mag echter niet leiden tot een 
vertraging van de internationale klimaatambitie.

Een resetknop voor de wereld
“Nooit eerder in de geschiedenis werd zo’n massa geld vrij-
gemaakt als nu voor de gevolgen van de pandemie”, aldus 
Christiana Figueres, voormalige VN-topvrouw en een van 
de architecten van het Akkoord van Parijs. “De wereld heeft 
daarmee een soort resetknop, een kans en een verantwoor-
delijkheid om dit enorme kapitaal te investeren in een betere 
wereld op alle vlakken: sociaal, ecologisch, energie, de indus-
trie, onze economie… De beslissende keuzes worden nu ge-
maakt. Tegen eind 2021 zullen we het model van de toekomst 
hebben vormgegeven: hoe we zullen samenleven, hoe onze 
economie en ons klimaatbeleid er zal uitzien, enzovoort. We 
kunnen maar hopen dat dit zal gebeuren vanuit een gron-
dige reflectie over wie we zijn als mens, als gemeenschap.” 
We moeten het verleden niet herstellen, maar de toekomst 
redden.

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 dicht-
bij, u kunt ze in u 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.” (uit Deut.30:11-20)

Tegenover de sociale gevolgen van de coronacrisis, de ver-
nietiging van het leefmilieu, het verlies aan biodiversiteit, 
en de bedreiging van de klimaatverandering, staat de eeu-
wenoude oproep in het boek Deuteronomium om te kie-
zen voor het leven. Het is tijd om moedig te zijn en radi-
caal te kiezen voor verandering. Voor de toekomst. Voor 
de komende generaties en de wereld die zij zullen erven. 
Een moedige keuze die zich afspeelt binnen de grenzen van 
onze aarde, waarbij we geloven dat een ethiek van het ge-
noeg op termijn ‘meer’ betekent. Meer aan kwaliteit van 
leven, meer aan welzijn, meer aan leven tout court. Laat ie-
der voor zich en wij allen samen als kerk en als mensheid, 
meewerken aan deze opdracht.

Karel Malfliet van Ecokerk
Werkgroep Kerk in de Samenleving ( KidS) VPKB
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 Gemeentenieuws PKB

Pastorale Raad

In deze corona periode konden we bij de kerk-koffie niet 
vragen hoe het met iemand ging. De Pastorale Raad kon 
vanwege de privacy ook niet schriftelijk per mail zomaar 
informatie verspreiden. Daarom willen we u er attent op 
maken dat u – als u de persoon zelf niet durft of kunt op-
bellen, u altijd de wijkcontactpersoon mag bellen om te 
vragen hoe het met iemand gaat. De gegevens vindt u op 
de achterkant van de kerkbrief. 

Bijbelkring in Wemmel

De Protestantse Kerk Brussel heeft een Bijbelkring die sinds 
jaar en dag aan de Noordkant van de stad, in Wemmel 
wordt gehouden.
Vroeger was deze Bijbelkring alleen voor wijk Noord, maar 
dat is al lang niet meer het geval. Iedereen is er welkom. We 
zijn er te gast bij mevr. Annemarie Haverkorn; haar adres 
kunt u op het Kerkelijk Bureau krijgen.
Het is de bedoeling dat we aan de Oostkant van de stad een 
soortgelijke Bijbelkring oprichten. In de volgende Kerkbrief 
hopen we u daarover meer informatie te kunnen geven.
De Bijbelkring heeft een vaste opbouw met liederen, lezin-
gen en gebed. We bespreken samen wat we gelezen hebben 
en leggen daar onze ervaringen tegenaan. Daarna is er altijd 
nog tijd voor ‘varia’; we vieren dan bijvoorbeeld de verjaar-
dagen, en daar nemen we de tijd voor.
Op de komende Bijbelkringen gebruiken we een boekje 
van de Engelse nieuwtestamenticus Tom Wright: “God en 
de pandemie/een theologische reflectie op het coronavirus 
en wat volgt”. Niemand hoeft zich te laten afschrikken door 
de uitdrukking ‘theologische reflectie’: de Bijbelkring is niet 
bedoeld voor theologen, maar voor gewone, geïnteresseer-
de gemeenteleden. Op de Bijbelkring worden kopieën uit-
gedeeld, die we dan samen lezen.
De volgende Bijbelkringen worden gehouden op de maan-
dagen 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 de-
cember. Ze beginnen steeds om 14.30 uur.
Op 14 december, in de Adventstijd vieren we de ‘heilige 
Maaltijd’.

Jeugdcatechese: afspraken maken 

Op 13 september is het Startzondag. Dan beginnen na de zo-
mervakantie veel dingen in de kerk weer op gang te komen. 
Wat er ook op gang komt/wil komen, is jeugdcatechese.

Het is de bedoeling dat er twee catechesegroepen ontstaan: 
één voor jongeren in het secundair onderwijs, en één voor 
jongeren die het secundair onderwijs al achter zich gelaten 
hebben.
Graag zou ik met jullie willen samenkomen op een tijd en 
een plaats die voor jullie passend zijn. Dat wordt even zoe-
ken, maar als we dat willen, komen we eruit.
Ik nodig jullie uit om hierover afspraken met mij te maken 
op zondag 6 september na de kerkdienst. Als je die zondag 
niet kunt komen, kun je me een e-mail sturen (dsdouwe-
boelens@gmail.com), dan bel ik je op om verdere afspraken 
te maken. Hoe vaak we samenkomen en al dat soort din-
gen: we moeten samen bekijken wat er mogelijk is. Graag 
tot zondag 6 september!

ds. Douwe Boelens

Digitaal gaan? 

Beste allen,
 
De coronaperiode heeft nog eens 
getoond hoe belangrijk communi-
catie is. Dit geldt ook voor de wijze 
waarop wij binnen de Protestantse Kerk Brussel met elkaar 
communiceren en de manier waarop wij ons presenteren 
aan de ‘buitenwereld’.
 
Om de Kerkenraad te helpen met het formuleren van een 
effectieve en alomvattende communicatiestrategie, heb-
ben we een Werkgroepje Communicatie gevormd. 
De onderwerpen die besproken zullen worden zijn: 
Kerkbrief, Kronieken, website, Facebookpagina, Whatsapp 
groepen, direct mailings, publicaties, enz. 
We zijn bezig met het in kaart brengen van de gemeentele-
den die geen e-mail hebben of die e-mail amper gebruiken. 

U mag uw wensen en gedachten over de Kerkbrief, 
Facebook, Whatsapp enz. doorgeven aan de email van de 
Kerkbrief (kerkbrief@gmail.com) of aan antoinette.pan-
huis@outlook.be. U kunt ook iemand van de kerkenraad 
of Antoinette aanspreken, bellen of een briefje in de hand 
duwen. (telefoonnummers: zie achterkant Kerkbrief)
Met name vragen we aan de jongeren en de beroepsactie-
ven om een reactie. 
Een eerste bijeenkomst van dat werkgroepje zal plaatsvin-
den op 5 oktober a.s.
 

Namens de Kerkenraad, de Werkgroep Communicatie,
Antoinette Panhuis 
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In memoriam

Leo Cusell
Groningen 17.8.1940 
Utrecht 25.6.2020
Op 25 juni is geheel onver-
wacht Leo Cusell overleden. 
Zijn heengaan was een gro-
te schok voor zijn vrouw 
Thea en ook voor zijn zoon 
Jaap en dochter Irene en 
hun partners. Leo is 79 jaar 
geworden.

Op de rouwkaart staan de woorden die Leo zelf kortgele-
den noteerde: “Ik leef in de geruststellende overtuiging dat 
ik het op een dag allemaal weet”. Leo vertrouwde op de 
draagkracht van God. Dat betekende niet dat hij overal een 
antwoord op had, er was veel wat hij niet begreep, maar wel 
dat hij vertrouwde op God. Bij die God is hij nu geborgen.

Het gezin woonde twee keer in Brussel, met tussenin een 
verblijf in Singapore. Leo en Thea waren actieve leden van 
onze Brusselse gemeente. Leo was meer dan tien jaar voor-
zitter van de Raad van Bestuur van de Graanmarktkerk (de 
pas gefuseerde Graanmarktkerk en de Guido de Brès kerk) 
en hij was vele jaren lid van het Dagelijks Bestuur. 

Hij was een trouw en betrokken gemeentelid. Belangstellend, 
hartelijk en nauwgezet. “Zijn humor, optimisme en levens-
lust zullen wij altijd bij ons dragen” stond er in de overlij-
densadvertentie in de krant.

Onder Leo’s voorzitterschap werd er heel wat gerealiseerd 
in de nieuwe pas samengevoegde Samen-op-Weg gemeen-
te. Van 2001 tot 2003 heeft hij zich vol overgave gestort 
op een tienjarig beleidsplan. Hij nam het voortouw bij het 
opstellen van een nieuw gemeentereglement; hij lag aan 
de basis van een ‘Handboek voor de Gemeente’ waarin de 
gang van zaken in de gemeente en alle taken en plichten 

van de medewerkers wer-
den beschreven. Hij had 
ook een scherpe kijk op de 
financiën van onze kerk. 
Kortom Leo was een goe-
de en begaafde organisa-
tor. Bij onderhandelingen 
was hij vasthoudend, soms 
zelfs koppig en dat was 
voor sommigen wel eens 
moeilijk. Als je hem niet 
kon overtuigen met goede 
argumenten of geen helder 
antwoord gaf, bleef hij doorvragen en liet het onderwerp 
hem niet meer los. 

Na Leo’s pensionering verhuisden zij naar Wageningen. 
Toen kon hij volop verder werken aan zijn familiegeschiede-
nis. Dat resulteerde in de uitgave van een fraai boek met als 
titel “De familienaam Kusel, Küsel(l), Cusell. Oorsprong in 
Duitsland en verspreiding in andere landen”. Het boek be-
schrijft de geschiedenis van de familie Cusell in Nederland 
sinds 1781 en onderzoekt de herkomst van de familie in 
Voor-Pommeren en het eiland Rügen sinds de 17de eeuw. De 
vroegste documenten waarin de familienaam Kusel voor-
komt, stammen uit de jaren 1291 en 1359.

Zes maanden geleden – begin januari 2020 – waren Leo en 
Thea nog op bezoek in onze kerk. Hun Brusselse periode liet 
hen niet los.

Wij wensen Thea en de beide kinderen veel sterkte toe in de 
komende tijd. Zij kunnen dankbaar terugkijken op alles wat 
Leo met hen heeft gedeeld.

Voor wie Thea zou willen schrijven, hier is het adres:
Thea Cusell-van der Lecq, Generaal Foulkesweg 66A, 6703 
BW Wageningen, Nederland

 Otto Chrispeels

 Verjaardagen van 
 75-plussers 

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar: 

 Augustus
 1/8 Stana Holemans-Van Roy
 1/8 Ed van Biezen
 2/8 Jan van Kleef 
 3/8 Truus Schiettekatte-Eggers
 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

September
 3/9 Joyce Smit-van Nek 
 7/9 Antoinette Panhuis
 10/9 Ien Modderman
 10/9 Derk Jan Hoen
 19/9 Max Veenhof
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VPKB

Jumelage met de Presbyterie 
Kirinda, Rwanda 

Kerk zijn betekent verbonden zijn. Als gemeenteleden, als 
gemeenten onderling. Maar ook als districten en landelijke 
kerken. Er werd ons daartoe een kans geboden, toen vanuit 
Itabire (Rwanda) in 2009 het verzoek kwam om het partner-

schap weer op te nemen dat door vreselijke gebeurtenissen 
van 1994 werd afgebroken. 

Een verbondenheid allereerst op geestelijk vlak. Hoe fier 
we ook kunnen zijn op de projecten die met onze financi-
ele steun in Itabire, later Kirinda, werden gerealiseerd – de 
waterleiding, de kerk in Burango, het parochiaal centrum 
in Kirinda -, we zijn tenslotte kerken en geen bedrijven. 

Woning gezocht

Beste gemeenteleden, vrienden en vriendinnen,

De meesten van jullie weten waarschijnlijk wel dat ik tegen 
het einde van dit jaar met pensioen hoop te gaan.
Het is duidelijk dat ik dan de dienstwoning naast de kerk zal 
moeten verlaten voor mijn opvolger/opvolgster, de nieuwe 
koster(es).
Ik ben dus hard op zoek naar een woning waar ik naartoe 
kan verhuizen. Ik denk aan een kleine, rustige woning met 
één slaapkamer. Er moet een parkeerplaatsje zijn voor mijn 
auto.
De prijs mag natuurlijk niet te hoog zijn.
Ik hoop dat jullie er eens over na willen denken of jul-
lie me hierin kunnen helpen, eventueel met jullie ideeën. 
Misschien hebben jullie kennissen die geïnteresseerd zijn in 
een rustige, betrouwbare huurder.
Ik ben persoonlijk te bereiken op mijn gsm-nummer 0479 
56 49 69 en per e-mail op major.lilian@gmail.com.
Ik wil jullie van tevoren bedanken als u hier eens over 
nadenkt.

Lilian Major

Protestants Sociaal Centrum: 
oproep 

Beste gemeenteleden,

De coronapandemie heeft 
ons doelpubliek in nog 
meer schrijnende situa-
ties geduwd en heeft ook 
ons centrum financieel 
getroffen.

•  Alle werknemers waren gedwongen om van thuis uit te 
werken zonder het nodige materiaal voor telewerk en 
een doelpubliek dat geen toegang heeft tot de digitale 

wereld. Dat bemoeilijkte de psychosociale hulpverle-
ning. We merken nogmaals dat er een grote ongelijkheid 
bestaat in de toegang tot informatica en dit treft meest-
al mensen in armoede. Kortom uitsluiting van een groep 
uit ons samenleving. 

• De sluiting van ons sociaal restaurant “Babbelkot” heeft 
een inpakt gehad op ons doelpubliek. Dagelijks dienen 
we een 30 tot 40 tal maaltijden op aan mensen in ar-
moede. De verplichte sluiting van het restaurant heeft 
dus een drastische inpakt op mensen zonder inkomen, 
daklozen, alleenstaanden, geïsoleerde bejaarden…

Sinds deze pandemie worden we geconfronteerd met 
schrijnende situaties: kinderen in armoede, inkomensver-
lies, schulden, problemen met toegang tot huisvesting en 
met als gevolg daarvan mensen in depressie.
Onze hulpverlening is dus meer dan nodig om mensen die 
uit de boot vallen te blijven ondersteunen en hen te helpen 
er bovenop te komen. 
Vandaar dat wij u zouden willen vragen of wij terug op uw 
gift mogen rekenen om onze missie als Sociaal Centrum te 
kunnen blijven garanderen aan de meest kwetsbaren uit 
onze samenleving. 
Met uw gift willen we opnieuw maaltijden aanbieden 
via ons sociaal restaurant het “Babbelkot”. 

Voor de goede orde vindt u hieronder ons 
bankrekeningnummer: 
BE77 4245 5403 7142
BIC: KREDBEBB

Giften groter dan 40€, komen in aanmerking voor fiscale 
vrijstelling en hiervoor ontvangt u begin volgend jaar een 
fiscaal attest. 
We vertrouwen er op dat u ons werk ruimhartig wenst te 
steunen. Namens het hele PSC team wil ik u van harte dan-
ken voor de steun die u ons biedt!

Alexia Byiza 
Directrice - Coördinatrice
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Daarom blijft het zo belangrijk dat we jaarlijks een ‘zon-
dag van de jumelage’ organiseren waarop onze onderlinge 
relatie centraal staat. En dat we voor elkaar bidden op de  
1ste zondag van de maand.

Daarvoor moeten we elkaar wel kennen, weet hebben van 
elkaars omstandigheden. In 2014 hebben de jumelagecomi-
tés van het district Antwerpen-Brabant-Limburg (ABL) van 
de VPKB en Presbyterie Kirinda van de Eglise Protestante au 
Rwanda (EPR) een project opgezet waarbij iedere gemeen-
te zich zelf voorstelt aan de broeders en zusters in Rwanda 
en omgekeerd. De gemeentepresentaties van Rwanda en 
België werden in twee brochures gebundeld. 
Sinds september 2017 is ds. Douwe Boelens, PKB Brussel, de 
voorzitter van het Jumelagecomité.

De wederzijdse kennismaking verloopt vooral door 
persoonlijke ontmoetingen en uitwisselingen, die het 
partnerschap een menselijke gelaat geven. Er is het bezoek 
geweest van ds. Brouwer, toenmalig voorzitter van het 
ABL Jumelagecomité, aan het district Itabire in 2012, in de 
marge van zijn deelname aan het KAP-kamp in Rwanda. Er 
zijn ook meermaals bezoeken geweest van Jaap Houtman, 
de karrentrekker van het Jumelagecomité ABL - Kirinda, 

aan Rwanda, die in het kader van zijn opdracht binnen de 
VPKB-Commissie Kerk en Wereld en de jaarlijkse dialoog 
met de EPR leiding in de hoofdstad Kigali, ook regelmatig 
bezoeken bracht aan onze Jumelagepartners in Itabire. 
Een bezoek met ons jumelagecomité aan Kirinda, gepland 
in juni, wordt uitgesteld naar volgend jaar, vanwege de 
Corona gezondheidscrisis.

Onze oorspronkelijke jumelage partner binnen de EPR was 
de synodale regio Itabire, in het Westen van het land, nabij 
het Kivumeer. Na een institutionele hervorming binnen de 
EPR maakt het district Itabire deel uit van de grotere pres-
byterie Kirinda. 

De Kirinda presbyterie is een plattelandsregio en niet 
makkelijk toegankelijk. 98% van de leden van de gemeen-
tes zijn keuterboeren, met een beetje akkerland en wat vee, 
vooral kleinvee. De inkomsten hiervan zijn heel beperkt. 
Er zijn veel uitdagingen voor de ontwikkeling van de regio 
en de gemeenteleden leven en werken in precaire omstan-
digheden. De kerk ziet het dus als haar opdracht om bij te 
dragen tot de ontwikkeling van de samenleving waarin ze 
is ingebed, met focus op toegang tot gezondheidszorg en 
onderwijs. De beperkte inkomens van de gemeenteleden 
betekenen ook beperkte financiering van de activiteiten 
van de kerk. Want aan activiteiten is er géén gebrek. Van 
materiële armoe is er wel sprake in presbyterie Kirinda, 
maar hetzelfde kan zeker en vast niet gezegd worden van 
het religieuze en gemeenschapsleven in de kerk van Kirinda. 
De presbyterie Kirinda telt 12 gemeentes en 4 zendingspos-
ten met 26.723 gelovigen. In elke gemeente kan de zondags-
dienst rekenen op de aanwezigheid van honderden gelovi-
gen. De kerkdienst wordt opgeluisterd met muziek en zang 
van de koren. Tussen de zondagsdiensten door zijn er nog 
bijeenkomsten van basisgemeenschappen, gevormd door 
enkele families, waar samen de bijbel wordt gelezen en de 
zorgen en bekommernissen worden gedeeld. 
Er is een jeugdcommissie die onder meer instaat voor de 
wekelijkse zondagsschool en samenkomsten van de jeugd. 
Er is een commissie van en voor de vrouwen. Er zijn comi-
tés voor ontwikkeling en beheer van het patrimonium van 
de kerk. Er zijn sociaaleconomische activiteiten voor en van 
de gemeenteleden, zoals spaar- en kredietverenigingen. Er is 
vooral een grote betrokkenheid van de kerk bij de 10 kleu-
terscholen, 21 lagere scholen, 3 technische scholen, 8 mid-
delbare scholen, 2 gezondheidscentra en éen ziekenhuis 
van de regio.

Het district ABL droeg op bescheiden wijze haar steen-
tje bij tot de ontwikkeling in Kirinda, met bijdragen in de 
financiering van een waterleiding in Kugituntu, de bouw in 
Burango van een kerk , die ook gebruikt wordt voor andere 
activiteiten in de gemeenschap, en de bouw van een resi-
dentieel bezoekerscentrum in de hoofdplaats Kirinda, waar 



13

 Wat ik met u zou willen delen

“House of Compassion”

Datum: Zaterdag 5 september van 11-13 uur 
Plaats: Begijnhofkerk, Begijnhof 7 ( metro: Katelijne) 

Organisatie: House of Compassion i.s.m. Protestantse 
Kerk Brussel  
Iedereen is van harte welkom! (Vrije bijdrage) 

Eén van onze buurkerken is de r.-k. Begijnhofkerk, Begijnhof 
7 in Brussel. Met deze kerk heeft onze kerk al heel lang een 
goede relatie. 
Inmiddels is ze geen gewone parochiekerk meer omdat de 
parochianen in hartje Brussel te oud werden en met te wei-
nigen waren overgebleven.

Het is een themakerk geworden rond gerechtigheid en me-
dedogen. De pastor Daniel Alliët is de drijvende kracht ach-
ter deze nieuwe invulling van kerk-zijn.
Er werd een vzw House of Compassion, opgericht, vrijwilli-
gers gezocht en een betaalde kracht aangetrokken, die dit 
project handen en voeten geeft.

“House of Compassion bouwt verder op het engagement van 
de Begijnhofgemeenschap van de afgelopen jaren. Het stre-
ven is om samen met partners naar meer menselijkheid te 
streven, naar een hoopvolle samenleving en een waardig le-
ven voor alle mensen. Dit vanuit de inspiratie van Jezus van 
Nazareth en de Gulden Regel”.

Vaste activiteiten zijn o.a. de zaterdagen van House of 
Compassion. Telkens rond een thema. 
Elke 1e zaterdag van de maand van 11-13.30 uur.

De 1e ‘Zaterdag van House of Compassion’, na de corona-
crisis, zal doorgaan op zaterdag 5 september van 11-13 
uur over ecologie-klimaat en de kerken.

Inleider in het thema is Karel Malfliet van Ecokerk. Daarnaast 
zijn er korte getuigenissen (o.a. over de Wereldraad van 
Kerken door Greet Heslinga).Ook worden er praktische ini-
tiatieven in Brussel voorgesteld.

Rond 13 uur wordt afgesloten met een symbolische 
boomplanting op het plein voor de Begijnhofkerk. Wie 
wil kan daarna deelnemen aan een solidaire maaltijd door 
CollectActief. 

Onze kerk is gevraagd om één van de partners te zijn voor 
deze ‘Zaterdag van House of Compassion’ en werd bij de 
voorbereiding betrokken. Een mooie kans om goede buren 
te zijn.
Ook daarom nodigen we gemeenteleden extra uit om deze 
datum in uw agenda te reserveren. Iedereen is welkom!

Meer info volgt nog en is te vinden op:  
www.houseofcompassion.brussels

Namens de Diaconie van onze kerk, 
 Greet Heslinga

activiteiten zoals scholing en ontmoetingen kunnen plaats 
vinden. 
Wij leveren een bijdrage als district ABL, want onze gemeen-
schappen zijn nu eenmaal niet gelijk in materieel opzicht 
en wij kunnen en willen van onze materiële rijkdom delen. 
Maar het grote deel van de inspanningen en financiering 
voor ontwikkeling komt van de gemeenteleden in Kirinda 
zelf. De meeste ontwikkelingsprojecten worden volledig 
door de gemeenten ter plaatse bekostigd. Zo bouwden ze 
vorig jaar volledig met eigen middelen een Gedenkteken 
voor de 758 slachtoffers van de genocide in 1994, een blij-
vend litteken in de Rwandese samenleving. Een opdracht 
voor de kerk voor heel-ing en samenlevingsopbouw, voor 
verzoening en vrede.

Maar de uitwisseling, dialoog en bijdragen tot ontwik-
keling gaan in beide richtingen. 

Wij zijn ook ontvangers als we ons openstellen voor verrij-
king, door dialoog met onze Rwandese partners. 
Het bezoek van onze partners uit Kirinda, de pastor Prince 
Karangwa en de voorzitter van het Jumelagecomité Charles 
Gahutu in mei - juni 2016, was hartverwarmend, vanwe-
ge hun hartelijk medeleven en de oprechte belangstelling 
voor wat er leeft en beweegt in onze gemeentes, maar ook 
confronterend, door de vragen die zij stelden. Waarom zo 
weinig gelovigen in de kerk? Waar zijn de jongeren? Wat is 
onze aanwezigheid en bijdrage tot ontwikkeling van onze 
samenleving? Wat voor ons wel heel duidelijk was: deze vra-
gen werden gesteld vanuit een oprecht partner willen zijn; 
onze bekommernissen en uitdagingen om kerk te zijn van-
daag in België werden ook hun bekommernissen en uitda-
gingen. Meedenken en stimuleren door vragen te stellen… 
Verbondenheid in verantwoordelijkheid en in solidariteit.

Karin Debroey, Jumelagecomité ABL - VPKB
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Om de onderlinge communicatie binnen onze kerk te ver-
gemakkelijken, wil de Pastorale Raad, opnieuw het adres-
boekje uitgeven waarin alleen de adressen staan van de 
gemeenteleden die daarvoor hun toestemming hebben 
gegeven. 

Het boekje zal alleen ter beschikking worden gesteld aan 
diegenen die in het boekje vermeld staan. 

Privacy
Dit gemeenteboekje is alleen voor intern gebruik voor le-
den van de Protestantse Kerk Brussel (PKB). Het is verbo-
den om de persoonlijke gegevens van deze leden aan men-
sen, organisaties of instanties van buiten de kring van de 
PKB ter beschikking te stellen. Dit boekje mag niet in een 
digitaal bestand verspreid worden.

Uw informatie voor onderstaand formulier
1. Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van het boek-

je van september 2019, volstaat het om o.k. te schrijven.
2. Het kerkelijk bureau beschikt over de adresgegevens van 

alle leden van de kerk. 
 Indien we die mogen overnemen, kunt u gewoon een 

kruisje zetten.
3. Indien u weet dat het kerkelijk bureau niet over uw ge-

gevens beschikt, maar u zich toch verbonden voelt met 
de kerk, wilt u dan de gegevens die u bekend wilt maken, 
hierbij opgeven. 

4. Als u niet meer in het boekje wilt vermeld staan, laat het 
ons weten. 

(voor de bezitters van het boekje: u kunt ook de laatste blad-
zijde eruit scheuren en gebruiken) 

Naam  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(en eventueel namen van kinderen die nog thuis wonen):  ..............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GSM  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail adres  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Graag deponeren in het brievenbusje in de hall van de kerk, opsturen of mailen aan de info@protestantsekerkbrussel.be 

Deze pagina zal ook als formulier in de kerk, op de boekentafel of bij de kosteres liggen. 

Adresboekje Protestantse Kerk Brussel, nieuwe uitgave 
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 Kinderpagina



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 056 20 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

Wijkcontacten en Pastorale Raad
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


