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Uiterste inleverdatum voor de kopij 
Kerkbrief oktober-november:  
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Agenda
We verwijzen u graag naar de wekelijkse Kerk-info.

Zonnelied

Goede God, Almachtige, Allerhoogste Heer,
U komt de lof, de zegen toe, de heerlijkheid, de eer.

God zij geloofd met al zijn schepselen,
vooral voor onze broer de zon,
die ons licht brengt en de dageraad.
Volmaakt is hij en groots, hij schittert en hij straalt.
Als wij hem zien, Heer, denken wij aan U.

God zij geloofd voor zus de maan 
en voor de sterren, die God in de hemel zaaide.
Ze staan zo helder en zo mooi te stralen.

God zij geloofd voor onze broer de wind,
voor de stormen en de stilte, 
voor de wolken en de regen, 
voor de zomer en de winter. 
Zo laat God Zijn schepping leven.

God zij geloofd voor zus het water.
Ze dient ons, ze is kostbaar, nederig en schoon.

God zij geloofd voor broer het vuur
met wie God ons licht gaf in de nacht.
Speels is hij en vrolijk, sterk en machtig.

God zij geloofd voor onze moeder de aarde,
ze draagt ons en voedt ons, geeft het leven
aan duizend soorten fruit en bloemen.
Ze groeien in haar schoot.
Loof God en geef Hem dank en eer.
 
Bij de Scheppingszondag (p.7):
Het Zonnelied van Franciscus van Assisi (ca.1125). 
Vertaling: Liesbeth Goedbloed 
Uit: Groene Bijbel, NBV, 2016/2017    
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Zacht gras

Een Bijbelverhaal dat bijna aan bod 
móet komen in de zomermaanden, 
is het verhaal over het ‘teken van het 
brood’, of de ‘wonderbaarlijke brood-
vermenigvuldiging’, zoals het vroeger 
in onze kerken bekend stond. In ver-
schillende roosters komt het verhaal 
aan bod, hetzij de versie uit Marcus 6 
(vanaf vers 30) of de versie uit 
Johannes 6 (vanaf vers 1).
Opmerkelijk is dat in de titel van dit 
verhaal wel de broden, maar niet de 
vissen genoemd worden, terwijl het in 
beide versies over vijf broden en twee 
vissen gaat… Waarschijnlijk hebben 
onze kerkelijke voorouders bij het 
verhaal vooral aan het brood van de 
heilige Maaltijd gedacht, en hebben 
ze zich moeilijker kunnen voorstellen 
dat we nog eens een visje zouden eten 
in onze samenkomsten…
In Johannes 21 (vanaf vers 1) deelt 
Jezus, tijdens een van zijn verschij-
ningen na zijn opstanding, opnieuw 
brood en vis uit aan zijn leerlingen. 
Het lijkt een verwijzing naar die eer-
dere maaltijd uit Johannes 6 te zijn. 
Zouden we in de kerk ooit nog eens 
brood en vis willen eten – wat bij mijn 
weten zelden gebeurt in kerken – dan 
zouden we ons daarvoor zeker op 
deze traditie kunnen beroepen.

Wat de verhalen in Marcus 6 en in 
Johannes 6 gemeenschappelijk heb-
ben, zijn niet alleen de vijf broden en 
de twee vissen, het getal 5.000 voor 
het aantal mensen – bij Johannes: 
mannen – die ervan gegeten hebben, 
twaalf manden waarin de restanten 
brood en vis worden bijeen gezameld, 
maar ook het gras.
In Marcus lezen we dat Jezus aan zijn 
leerlingen zegt dat de mensen “in het 
groene gras” moeten gaan zitten. In 
Johannes staat, als Jezus zegt dat ie-

dereen moet gaan zitten: “Er was daar 
veel gras, en ze gingen zitten”.
Waarschijnlijk noemen de beide 
schrijvers van het verhaal het gras, 
omdat ze daarin een verwijzing zien 
naar Psalm 23, “de HEER is mijn her-
der”. Daar staat immers geschreven: 
“Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, hij 
geeft mij nieuwe kracht en leidt mij 
langs veilige paden tot eer van zijn 
naam”.
In het verhaal van Marcus 6 wordt 
eerder vermeld dat Jezus medelijden 
voelde met al die mensen “omdat ze 
leken op schapen zonder herder” – en 
we zien nu dat hij de goede herder is, 
die gekomen is om zijn schapen vrede 
en rust te geven, zoals het in de Psalm 
geschreven staat.
Het gras in deze verhalen is dus een 
illustratie van de vrede en het welzijn, 
die deze mensen op hun dooltocht 
plotseling omgeven. Ze zijn niet lan-
ger een opgejaagde, hongerige meute, 
maar een groep mensen die genodigd 
is aan een maaltijd. De broden en de 
vissen zijn geen haastige snack die 
hun verstrekt wordt om de nacht te 
kunnen overleven, maar een feest-
maaltijd van profetische proporties.

Als we luisteren naar verhalen van 
mensen die terugkomen van hun 
vakanties, valt het op dat kleine ge-
beurtenissen achteraf glans geven aan 
een vakantie. Soms gaat het om een 
verrassende maaltijd, een natuurwan-
deling, een concert of een indrukwek-
kend landschap. Heel vaak gaat het 
ook om verrassende ontmoetingen, 
die aan de hele vakantie hun glans 
verlenen. Dat laatste zou trouwens 
een goede reden kunnen zijn om ook 
in de vakantietijd kerkdiensten te 
bezoeken.
Het is lastig om een succesvolle va-
kantie te plannen: het succes zit im-
mers niet in de omstandigheden die 
we ons kunnen veroorloven, maar in 
de momenten waarin we ons kunnen 
overgeven aan rust en ontspanning 
als die zich aan ons voordoen.
Ik wens u allen die rust en ontspan-
ning toe met de woorden van lied 836: 
“O vrede van Tiberias,/o heuvels in 
het rond,/waar Jezus in het zachte 
gras/de mensen liefhad en genas,/en 
in hun midden stond”.

ds. Douwe Boelens

Meditatie
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Zondag 1 augustus
Voorganger Gijs Bleijenberg
Organist Felix Snyers
Collecte Kirinda / Kerk
Ambtsdrager Lex Buddingh
Gem.lid v. dienst Greet Heslinga
Collectant Henk De Hertogh
Welkom Anne-Theo Seinen
Geluid en streaming Cathrien Orie
Koffie Fam. Bronkhorst/L. de Geus

Zondag 15 augustus
Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte Kerk&Wereld / Kerk
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Gem.lid v. dienst Frits Bastiaens
Collectant Nel Scholten
Welkom Jacqueline Bastiaens
Geluid en streaming Hans scholten
Koffie Fam. Scholten/K-E Sung

Zondag 22 augustus
Voorganger Bram Meertens en ds. D.Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte PSC / Kerk
Ambtsdrager Paola Vitulano
Gem.lid v. dienst Otto Chrispeels
Collectant Mark de Geus
Welkom Fam. de Geus
Geluid en streaming Maurits Heemskerk
Koffie L. de Geus/M. Chrispeels

Zondag 29 augustus
Voorganger Ds. Douwe Boelens en B. Meertens
Organist Sabine Geerlof-van de Zande
Collecte VPKB / Kerk
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Gem.lid v. dienst Greet Heslinga
Collectant Henk De Hertogh
Welkom Anne Theo Seinen
Geluid & Streaming J.K. Van der Meer
Koffie Fam. Bronkhorst/J. van Drimmelen

Zondag 5 september
Scheppingszondag
Voorganger Gijs Bleijenberg, ds. D. Boelens

Organist Felix Snyers
Collecte Lila Monod / Kerk
Ambtsdrager Anita Bultena/Lex Buddingh
Gem.lid v. dienst Frits Bastiaens
Collectant Paul Van Den Steene
Welkom Jacqueline Bastiaens 
Geluid & Streaming Cathrien Orie 
Koffie J.Wilbrenninck/Carla Dille

Zondag 19 september
Autovrije zondag 
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Anne-Theo Seinen
Collecte Diaconie / Kerk
Ambtsdrager Paola Vitulano
Gem.lid v. dienst J.K. van der Meer
Collectant Gerco van der Linden
Welkom Gerco van der Linden
Geluid & Streaming Hans Scholten
Koffie Fam. Scholten

Kapel Zavelenborre, Overijse
Oecumenische dienst om 11 u.

Zondag 26 september
Voorganger Ds. Henk van Tilburg
Organist Raymond Auquier
Collecte VPKB / Kerk
Ambtsdrager Anita Bultena
Gem.lid v. dienst Greet Heslinga
Collectant Nel Scholten
Welkom Janneke Wilbrenninck
Geluid & Streaming Maurits Heemskerk
Koffie J.Wilbrenninck/J.van Drimmelen

Zondag 3 oktober
Jumelage zondag Kirinda
Voorganger Gijs Bleijenberg en ds. D. Boelens
Organist NN
Collecte Kirinda / Kerk
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Gem.lid v. dienst Frits Bastiaens
Collectant Henk De Hertogh
Welkom Jacqueline Bastiaens
Geluid & Streaming J.K. van der Meer
Koffie Fam. Bronkhorst/K-E. Sung

Kerkdiensten PKB
aanvang 10.15 uur
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Uit de Kerkenraad PKB

De Kerkenraad kwam in deze periode samen op 2, 25  
(bijzondere vergadering) en 30 juni.

De bijeenkomsten vonden nog altijd online plaats. Vast 
agendapunt is het verloop van de kerkdiensten. Het is hart-
verwarmend dat we sinds 13 juni weer naar de kerk mogen 
komen zonder ons tevoren aan te melden! We zijn blij om 
te zien dat veel gemeenteleden dit weer aandurven. Met 
de nodige voorzichtigheid (afstand houden/mondkapjes) 
hopen wij op deze weg voort te kunnen gaan.

Ook hebben we onze Gemeentevergadering kunnen hou-
den in de kerkzaal met een zeer goede opkomst en een 
actieve discussie over de verschillende onderwerpen. 
De Kerkenraad is verheugd dat we tijdens de dienst van  
27 juni Lex Buddingh in het ambt van ouderling hebben 
kunnen bevestigen. De Kerkenraad neemt afscheid van zijn 
ouderling Theo Orie (en zal dit ook nog officieel doen tij-
dens een nader te bepalen eredienst). Theo, ontzettend be-
dankt voor je actieve inbreng, we zullen je missen! Gelukkig 
blijft Theo nog actief als ‘Commissaris Gebouwen’ voor 
onze kerk. 

Het proces van de invulling van de vacante predikants-
plaats voor de wijken Oost, Noordoost- en Zuidoost 
(WOTO) gaat een nieuwe fase in, zoals ook aan de orde 
kwam tijdens de Gemeentevergadering. Op een bijzondere 
vergadering op 25 juni, sprak de Kerkenraad voor de eerste 
keer met onze consulent, ds. Petra Schipper, Stadspredikant 
te Antwerpen. Petra heeft ook deelgenomen aan de verga-

dering op 30 juni. Een mogelijke volgende stap zou kunnen 
zijn het instellen van een beroepingscommissie.

Voor wat betreft ons kerkgebouw kan worden gemeld dat 
het vervangen van de elektriciteit, het schilderen van de 
kerkzaal en het herstellen van de vloer nog volop bezig zijn. 

Anita Bultena, scriba PKB

Op 27 juni werd Lex Buddingh met een plechtig feestelijk 
moment te midden van de gemeente in de kerkdienst be-
vestigd als ouderling. De gemeente bevestigde haar steun 
aan hem.

Gemeentebericht 
Anderlecht
Beste vrienden van de 
Bethlehemkerk,

Ik hoop dat het goed met jullie
gaat. Het is nu al de zoveelste 
kerkbrief sinds we niet meer met 
elkaar zijn samengekomen. Er is sinds die tijd veel veran-
derd, zoveel in onze persoonlijke levens als in de maat-
schappij om ons heen. We hebben ondertussen anderhalf 
jaar samengeleefd met een wereldwijde epidemie. Dat is 
een ervaring die niemand van ons nog had. Gelukkig lijkt 
het ergste van de pandemie nu achter de rug. We kunnen 
aan de toekomst denken. We zullen in september eindelijk 
een nieuw begin kunnen maken met onze erediensten en 
met onze kerk.

Een nieuw begin zoals ook Noach na de zondvloed een 
nieuw begin moest maken. Na veertig dagen quarantaine 
op de ark kon hij weer naar buiten met zijn bubbel. Toen 
hij de Ark verlaten had en voet aan land zette, was het eer-
ste dat hij deed God danken door een altaar voor hem te 
maken. God antwoordde Noach met het teken van de re-
genboog dat Hij de wereld nooit meer zou vervloeken en 
de aarde niet ten onder zal gaan. Wat de coronatijd nog 
allemaal voor effecten zal hebben op onze levens en onze 
maatschappij dat weten we nog niet, maar we kunnen 
altijd een nieuw begin maken, zoals ook Noach dat heeft 
gedaan. Ik hoop dat wij een gezegend nieuw begin zullen 
kennen waarbij we elkaar in goede gezondheid zullen kun-
nen ontmoeten.

Gods zegen toegewenst,

Bram Meertens
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Bij de kerkdiensten

Kirinda
Brussel, zaterdag 26 juni 2021

Geachte leden van de protestantse kerken in het district ABL,

Namens de Jumelagewerkgroep ABL-Kirinda mag ik u op de 
hoogte brengen van onze recente briefwisseling met de le-
den van de Jumelagewerkgroep in Kirinda.
Op 4 maart 2021 hadden de twee Jumelagewerkgroepen 
voor het eerst een gezamenlijke Zoom meeting. Die meet-
ing betekende een echte vernieuwing in onze contacten. 
Zonder de corona-pandemie en de nieuwe vergaderge-
woontes die daarvan het gevolg waren, zou het misschien 
nog heel lang geduurd hebben voor we elkaar persoon-
lijk, “van aangezicht tot aangezicht” zouden ontmoeten. 
Het werd een ongedwongen, openhartige en succesvolle 
bijeenkomst.

Niet lang geleden lieten we onze jumelagepartners weten 
dat we er van harte mee akkoord gaan als de financiële bij-
dragen van het district ABL worden ingezet voor noodhulp.
Ooit maakten we afspraken om bij te dragen aan de bouw 
van een ‘polyvalente zaal’– waarover we ook bij verschil-
lende gelegenheden foto’s aan u rondstuurden – maar de 
gebeurtenissen van de corona-pandemie hebben het nood-
zakelijk gemaakt om die plannen bij te stellen. Veel mensen 
in Kirinda zijn door de corona in acute armoede geraakt. 
Vasthouden aan het eerder afgesproken project had geen 
zin.
Dit jaar hopen we binnen de jumelage in totaal € 5.000 over 
te maken aan onze jumelage-partners in Kirinda. Het over-
grote deel van dat bedrag is daar al gearriveerd, zo werd ons 
bevestigd door onze partners.
In de afgelopen maanden hebben onze partners geïnves-
teerd in een kippenfokkerij, die in een grote behoefte blijkt 
te voorzien. In het kader van noodhulp gaat een gedeelte 
van onze bijdragen naar die kippenfokkerij.

Onlangs lieten we onze partners weten dat de situatie 
in ABL weer sterk veranderd is sinds onze ontmoeting in 
maart: dat een groot deel van onze bevolking gevaccineerd 
is, dat er minder ziekenhuisopnames, minder overlijdens 
zijn, en dat er meer mensen mogen deelnemen aan de 
kerkdiensten.

In hun antwoord schreven zij dat bij hen de situatie juist 
weer aan het verslechteren is.

Een paar cijfers:
• Ze hebben op de dag van het schrijven een totaal van 

31.435 corona-besmettingen, waarvan 622 op de dag 
van het schrijven 

• Totaal aantal ziekenhuisopnames in verband met co-
rona: 4.343

• Coronapatiënten op intensieve zorgen: 13
• Overledenen: 388, van wie 6 op de dag van het 

schrijven
• Totaal aantal gevaccineerden: 390.848

Op de dag van het schrijven gebeurde voor het eerst dat er 
622 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.
Er heerst een angst dat de mensen, sinds de vaccinaties 
op gang zijn gekomen, zich niet meer aan de maatregelen 
zullen houden. Vanwege de recente ontwikkelingen is het 
daarom niet meer toegestaan om tussen de verschillende 
districten te reizen.

De regering staat het houden van kerkdiensten inmiddels 
wel weer toe, maar daarbij mogen de kerkgebouwen voor 
maar 30% bezet zijn.
In de laatste brief klinkt dank aan de hemelse Vader door 
voor allen die tijdens de pandemie behouden zijn gebleven, 
als ook voor het vaccinatieprogramma – maar ook het ver-
driet om allen die hun en ons in de afgelopen maanden ont-
vallen zijn, en de zorgen om de voortgang van de kerkelijke 
aanwezigheid in deze moeilijke omstandigheden.

Dit jaar zal de Jumelagewerkgroep in Kirinda de Jumelage-
zondag voorbereiden.
De Jumelagezondag valt dit jaar op zondag 3 oktober. We 
vragen aan alle VPKB-gemeentes in het district ABL om die 
zondag te noteren in de roosters.
Onze partners in Kirinda hopen half augustus hun materi-
aal (thema, lezingen, gebeden en/of liederen) aan ons door 
te geven, zodat er tijd is om ze te vertalen en tijdig aan u 
door te sturen.

Zowel de Jumelagewerkgroep in Kirinda als die in ABL stu-
ren hun hartelijke groeten aan alle broeders en zusters in 
ABL; die groeten geef ik u bij dezen door.

Namens de Jumelagewerkgroep ABL-Kirinda
Karin Debroey, Thamar Blokland, Dirk Van der Sanden, Dirk 

Hemelaer, en ds. Douwe Boelens

Collecte voor Kirinda (zie hierboven): 
op zondag 1 augustus en 3 oktober
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Scheppingszondag, 5 september 2021.

De jaarlijkse Scheppingszondag in de VPKB is zondag 5 sep-
tember! Maar voor de hele periode van 1 september tot 4 
oktober worden kerken uitgenodigd extra aandacht aan kli-
maatverandering, ecologie en duurzaamheid te schenken.

Een betekenisvol verschil maken: het kan! 

Als we het nieuws volgen ziet het er niet best uit met de kli-
maatverandering. De experts van de Verenigde Naties zijn 
somberder dan ooit.
De in Parijs (2015) afgesproken temperatuurstijging van  
1,5 graad zou al voor heel wat schade zorgen. De experts 
houden dit heel goed in de gaten! De “tipping points” kunnen 
zorgen voor ketens van destructie: b.v. dat in 2050, 350 mil-
joen meer mensen met watertekorten te maken krijgen en 
450 miljoen mensen blootgesteld aan extreme mogelijk do-
delijke hittegolven. Als het op aarde 2 graden warmer wordt 
zullen ijskappen in Groenland en West-Antarctica smelten en 
stijgt de zeespiegel 13 meter. Het doemscenario, dat experts 
schetsen is niet mis te verstaan: “Het ergste moet nog komen, 
met gevolgen voor het leven van onze kinderen en kleinkinde-
ren, veel meer dan dat van onszelf”. Het doet mij denken aan 
het verhaal van Noach in Genesis 6:5vv. Daar wordt ook een 
doemscenario geschetst- door God-. Alleen Noach luisterde 
en deed wat hij moest doen.

Uitzicht voor de Aarde en al wat er leeft?

Ongeduldig en reikhalzend keken we uit naar betere tijden 
toen na nieuwjaar de vaccinatiecampagne tegen het co-
ronavirus langzaam op gang kwam. 
Maar toch: zal het morgen beter zijn? Hopelijk niet als een 
terugkeer naar het pre-coronatijdperk, toen onze wereld 
met reusachtige en levensbedreigende uitdagingen wor-
stelde. Die zijn er nog steeds, en ze kunnen niet zoals de 
pandemie bezworen worden met een vaccin. 

De uitstervingsgolf van planten- en diersoorten gaat onver-
minderd verder. In maart van dit jaar, berichtten de media 
dat de ontbossing in de wereld nog versnelt, en dat vorig 
jaar een oppervlakte primair bos verdween, groter dan 
Nederland. De pandemie veroorzaakte nauwelijks meer dan 
een rimpeling in de uitstoot van broeikasgassen. De klok 
tikt ongenadig: om nog een kans te maken op een leefbare 
wereld, moeten we volgens de wetenschappers wereldwijd 
de uitstoot halveren tegen 2030 en naar nul brengen tegen 
2050. 

Als we dus samenzitten in de kerk of rond de tafel thuis, of 
op school of met de jeugdclub, laten we onze schouders 
niet hangen. Er zijn al heel wat groene initiatieven, dat stemt 
hoopvol! We blijven hoopvol vooruitkijken, plannen ma-
ken, en ons best doen om te werken aan een veerkrachtige, 
duurzame en solidaire samenleving. Voor de Aarde, voor 
onszelf, en zeker ook voor de grote groepen mensen voor 
wie onze wereld nu al een onherbergzame plek is geworden. 
Hebben we de veerkracht en de verbeeldingskracht om die 
taak te volbrengen? Zeker en vast!

Ook in de kerken wordt meegedacht; worden er hopelijk 
duurzame plannen gemaakt en uitgevoerd. Er wordt ge-
keken naar de duurzaamheid van het kerkgebouw. Kan 
het energiezuiniger? Spannen we ons in om minder ener-
gie te verbruiken en streven we naar koolstofneutraliteit? 
En hoe zijn we betrokken bij duurzame productie, eerlijke 
handel, ethische investeringen? En hoe zit het met onze 
levensstijl: sober? Gebruik makend van openbaar vervoer? 
Overschakelen naar een meer plantaardig dieet? 

Zorg dat ook politici durven springen 

Toch is de transitie geen optelsom van individuele keuzes 
of inspanningen van groepen en organisaties. Er is ook een 
daadkrachtig en gedurfd beleid nodig van onze politici op 
vlak van sociale rechtvaardigheid, vrede en het beveiligen 
van onze gezamenlijke toekomst. Te denken valt aan de 
Europese Green Deal. In oktober is er de VN-top over biodi-
versiteit en in november is er de VN klimaattop in Glasgow. 
Om voor die laatste te mobiliseren is er op 10 oktober 
2021 een klimaatmars.

In de V.P.K.B. is de eerste zondag in september elk jaar een 
bijzondere zondag, die in het teken staat van de zorg voor 
de Schepping: zorg voor duurzaamheid, diversiteit, een an-
dere levensstijl.

We zetten er onze schouders onder! APART en SAMEN!

Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)
Greet Heslinga (met dank aan Ecokerk.)
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Gemeentenieuws PKB

Werkgroep Pastoraat

Sinds drie maanden is er in onze gemeente een tijdelijke 
Werkgroep Pastoraat actief. De groep is meer een denk- en 
discussiegroep dan een werkgroep. Naar aanleiding van de 
aanbevelingen van Gemeente in perspectief maken wij als 
werkgroep een overzicht van alles wat er aan pastoraat ge-
beurt in onze gemeente en wat er daarbij goed en niet zo 
goed gaat. Ook denken we na over eventuele alternatieven, 
die bij onze gemeente passen en die voor onze gemeente 
haalbaar zijn. We werken toe naar concrete voorstellen voor 
vernieuwingen die we zullen voorleggen aan de kerkenraad. 
De werkgroep bestaat uit Gerco van der Linden, Jenny 
van Drimmelen, Greet Heslinga, Gijs Bleijenberg, dominee 
Douwe Boelens, Antoinette Panhuis en ondergetekende.

Pastoraat is het cement van de gemeente. Voor een leven-
de gemeenschap is het meeleven met elkaar en het omzien 
naar de ander onmisbaar. De ambtsdragers hebben daarin 
een bijzondere taak, maar uiteindelijk hebben we er alle-
maal onze verantwoordelijkheid in. Het gesprek tussen een 
dominee, ouderling of bezoekmedewerker en een gemeen-
telid is de meest klassieke en de meest bekende vorm van 
pastoraat, maar je kunt ook denken aan een groepsgesprek 
van mensen uit een bepaalde wijk of in een bepaalde le-
vensfase, of aan een koffieochtend, of aan mensen die regel-
matig een kwetsbaar persoon in de gemeente opzoeken en 
bijstaan, soms met heel praktische dingen. 

Voor iemand die een pastoraal bezoek aflegt – ook voor een 
predikant – is het lastig dat er geen vastomlijnde doelen zijn 
voor pastoraat. Het is daardoor soms best vreemd of onge-
makkelijk om ‘namens de kerk’ bij iemand thuis op bezoek te 
gaan. In de werkgroep zijn we begonnen met het zoeken naar 
wat de doelen van pastoraat zouden kunnen zijn. Waarom 
doen we aan pastoraat? Er zijn verschillende antwoorden. 

Als eerste dat we elkaar willen bijstaan in ervaringen, in 
vragen, bij conflicten, bij twijfels en in het geloof. Gewoon 
omdat we daar behoefte aan hebben en ook omdat we dat 
als een christelijke plicht beschouwen. Als tweede biedt een 
pastoraal gesprek de mogelijkheid om elkaar te inspireren 
in het leven en in het geloof. Daarbij betrekken we elkaar 
bij het werk van de kerk en versterken we met pastoraat de 
onderlinge band in de gemeenschap. Ook kunnen ambts-
dragers te weten komen wat er onder de gemeenteleden 
leeft aan vragen, problemen en ervaringen. Deze kunnen 
doorklinken in de dienst op zondag en in het beleid van de 
gemeente.

Als werkgroep hebben we geconstateerd dat er op het ge-
bied van pastoraat veel gebeurt in onze gemeente en dat 
er veel goed gaat, maar ook dat sommige mensen zuchten 
onder het pastorale werk en dat niet alles even goed geor-
ganiseerd is. Ook is het moeilijk om mensen te vinden die 
zich voor het pastoraat willen inzetten. We zien anderzijds 
ook mogelijkheden in onze gemeente en we hebben ver-
schillende alternatieven afgewogen die het proberen waard 
zijn. Het heeft geleid tot enkele concrete voorstellen die we 
in september aan de kerkenraad zullen voorleggen. Het is 
waarschijnlijk dat u er daarna snel meer van hoort.

Gertjan Bikker

Een gesprek met Janneloes en Julianna

We kennen Julianna Boelens al iets langer van haar zang in 
de gemeente, maar ook Janneloes Bouman via de livestream 
kerkdiensten. Zij hebben zich alle twee bereid verklaard om 
zich in te zetten voor de Kindernevendienst. De laatste maan-
den helaas beperkt tot het woordje voor de kinderen via de 
livestream kerkdiensten.

Janneloes: ik kom uit een klein dorpje, Nederhemert, in de 
buurt van ’s Hertogenbosch. Wij zijn met zes zussen! Mijn 
twee oudste zussen hebben een andere vader, hij is aan een 
hartstilstand gestorven. Na acht jaar is mijn moeder her-
trouwd en ben ik als eerste geboren, dus papa’s trots.
Mama werkte aanvankelijk in het laboratorium van een 
bouwonderneming. Met haar huwelijk en de geboortes is 
ze gestopt met werken, maar dan heeft zij in een crèche ge-
werkt en een opleiding onderwijs gevolgd. Ze geeft nu nog 
altijd les in de basisschool. Mijn vader werkt in de verkoop 
bij GEA Grasso, de koeltechniek firma.
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Julianna: Ik ben geboren in Boedapest en vernoemd naar 
mijn Hongaarse grootmoeder, Juli-Anna. Mijn ouders zijn 
allebei predikant. Als jongste kind in de familie heb ik twee 
broers en één zus.
Ik was vier jaar toen we vertrokken naar Curaçao waar we 
goed zes jaar hebben gewoond. Nadien zes jaar in Turnhout 
en nu al zeven jaar in Brussel. Ik voel me hier thuis. In elke 
plaats was/is er wel iets positiefs en negatiefs. Ik was blij 
toen we naar België kwamen: het was op Curaçao altijd lek-
ker warm, maar ik had nog nooit sneeuw gezien! 

Janneloes: Na de middelbare school heb ik een half jaar de 
Evangelische Hogeschool in Amersfoort bezocht en vervol-
gens één jaar de docentenopleiding Frans gevolgd, maar het 
voor de klas staan leek toch niet echt iets voor mij te zijn. Ik 
had altijd veel interesse voor voeding. Ik ben dus gaan wer-
ken bij Albert Heijn. In de winkel en op het kantoor, dat was 
best afwisselend werk: contact met collega’s in de winkel, 
administratie, de nieuwsbrief maken voor het personeel… 
Ik houd ervan met collega’s samen te zijn. Na een half jaar 
ben ik de opleiding “Food, Design and Innovation” gaan 
volgen (Nieuwe voedingsconcepten, trends, inspiratie…) 
En dit is dan ook mijn diploma! Als studenten-job werkte 
ik altijd in de horeca. 
Voor mijn derdejaars-stage moesten we naar het buiten-
land. Ik koos voor Neuhaus Brussel om dicht bij mijn moe-
der te blijven die toen ziek was. (Nu gelukkig weer gezond). 
Mijn eerste job was bij ‘Le Pain Quotidien’ in Amsterdam. 
Daar werk ik nu voor in Brussel. 

Julianna: Ik heb nog overwogen om talen te gaan stude-
ren, maar toen kreeg ik het bericht dat Ik geslaagd was in 
het toegangsexamen voor het Conservatorium. Ik zit nu in 
het vijfde jaar, en hoop dit jaar mijn Master studie aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel af te ronden. Vorig 
jaar heb ik met een Erasmus studiebeurs in Boedapest ge-
studeerd. Ik wil graag nog verder studeren en … de rest ligt 
in Gods hand! Ik ben hier in Brussel lid en leider van de 
christelijke studentenvereniging ICHTUS. We zijn met acht 
personen: een heel gezellige groep. Ook in de Hongaarse 
ICHTUS ben ik actief. Ik ga graag terug naar Boedapest, ook 
om te volksdansen! Dat voelt ‘thuis’. 

Janneloes: In ons dorp was de Hervormde kerk zwaar op de 
hand, maar mijn ouders vonden dat je in je dorp bij de kerk 
behoorde. Toen ik oud genoeg was om mijn eigen keuzes te 
maken ben ik van kerk gewisseld en me aangesloten bij de 
PKN in Hedel. Ik heb hier ook belijdenis gedaan. Daarnaast 
was ik in mijn studententijd lid van de studentengroep 
ICHTHUS (‘s-Hertogenbosch)! Het is fijn om gesprekken te 
hebben met anderen vanuit verschillende christelijke ach-
tergronden en met elkaar de Bijbel te bestuderen.

Julianna: Ik heb mijn belijdenis gedaan in Turnhout. Van 
kinds af aan vond ik het vanzelfsprekend om naar de kerk 

te gaan en over God te spreken. Ik vond het altijd fijn om 
actief deel te nemen aan de KND. Dit gaf me kracht en ver-
sterkte mijn geloof. 

Janneloes: ik heb mijn man, Othman leren kennen tijdens 
mijn stage in Brussel – we woonden op dezelfde gang in het 
appartement. We werden vrienden en kregen een echte re-
latie één week voor ik terugkeerde naar Nederland! Tijdens 
mijn laatste studiejaar bleven we elkaar elk weekend opzoe-
ken en voor hem ben ik nu ook weer naar Brussel geko-
men! Othman werkt in de I.T. Hij is als moslim opgevoed. 
Gelukkig kunnen we samen erg goed praten en ook geloofs-
gesprekken voeren. Ook voor hem is het evident dat God 
er is en voor de rest moet je goed doen. Ik voel me goed bij 
hem en bij zijn geweldige familie. Het is zo’n warme open 
en gastvrije cultuur! We gaan ook nog een groot trouwfeest 
hebben in Tunesië als we straks weer mogen reizen.

Julianna: Ik studeer klassieke zang (Opera, Oratorium en 
Lied), maar ik schrijf ook mijn eigen liedjes, in het Engels, in 
meerdere stijlen, aan de piano. Ik bedenk zelf ook de andere 
instrumenten. Ik neem mijn liedjes samen met vrienden op 
in een kleine studio. Ze zijn te beluisteren op mijn YouTube 
kanaal: ‘Julianna Lili Boelens’. Bijvoorbeeld mijn lied: Wine 
from Water.
Waarschijnlijk kennen de kinderen de films: Gladiator, The 
Lion King, Batman, Spiderman, Pirates of the Caribbean enz. 
Wel, ik zing in het koor van Hans Zimmer, die de muziek van 
deze films heeft gecomponeerd. We hebben al gezongen in 
Ahoy Rotterdam, Koningin Elisabethzaal Antwerpen, Parijs, 
Luxemburg, Genève… Helaas waren de concerten vorig jaar 
en dit jaar afgelast wegens de corona pandemie.

Janneloes: Ik was zelf verrast dat ik ja gezegd heb op de vraag 
om de Kindernevendienst te doen! Ik houd niet zo van ver-
plichtingen en om de veertien dagen aan de beurt zijn, is 
best wel veel. Bovendien had ik geen goede ervaring met de 
zondagschool die ik in Nederland leidde: een 15 kinderen 
die er tegen hun zin zaten, en dus vervelend waren. In de 
vakanties deed ik wel bijbelclubs met kinderen, en: ik houd 
ook heel erg veel van kinderen én mijn kleine neefjes en 
nichtjes; met al mijn zussen, nog meer op komst! 

Julianna: Ik vind natuurlijk het zingen met de kinderen in 
de KND leuk: samen over God praten en zingen. Trouwens, 
Janneloes zingt ook goed! Ze zingt sopraan bij Gaudeamus.
 
Janneloes: wij zijn ook wel echt een muzikale familie: alle-
maal blokfluit; dan is er nog viool, panfluit, piano, gitaar en 
blokfluit (ikzelf), orgel, dwarsfluit. 
Ik hoop dat we, na corona, het echt leuk kunnen maken in 
de Kindernevendienst. 

 Antoinette Panhuis
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In Memoriam 

Godelieve Hostyn  

(1931 – 2021)

Enkele weken geleden is 

in Kerk-info het overlijden 

gemeld van Godelieve 

Hostyn-Vuylsteke. 

Op Hemelvaartsdag 13 mei 

is zij, na een ziekbed van enkele maanden, overleden, om-

ringd door haar kinderen en kleinkinderen. Ze zou 90 jaar 

worden op 9 juli 2021 en had dus de leeftijd van de zeer 

sterken bereikt. 

Lieve was de echtgenote van Daniël Hostyn (1929 – 2016) 

die in de jaren zestig toetrad tot de Gereformeerde Kerk in 

Brussel. Zij zelf bleef altijd bij haar eigen rooms-katholieke 

kerk. Haar uitvaartliturgie heeft plaatsgevonden in de Sint-

Stefaankerk in Sint-Stevens-Woluwe op 22 mei. Lieve en 

Daniël waren gelijke partners die elkaar vrijheid gunden.

Lieve had een druk leven. Als moeder van 4 kinderen had zij 

haar handen vol. Maar daarnaast had zij een druk sociaal le-

ven – zo blijkt uit het gedachtenisprentje en uit de rede die 

werd uitgesproken door één van de kinderen bij haar uit-

vaart: “Je bleef niet opgesloten in het gezinsleven. Doorheen je 

lange leven onderhield je hechte vriendschapsbanden. Je trok 

met vriendinnen op reis of naar tentoonstellingen en concer-

ten. Ook de vrienden van de protestantse kerk waar papa toe 

behoorde, waren welgekomen gasten bij jullie thuis”.

En ook “Het grootste geluk in je leven was de ontmoeting en 

het huwelijk met ons vader, de liefde van je leven. Jullie woon-

den eerst in Sint-Joost-ten-Node. Je vertelde ons over het leven 

in de stad en je wandelingen met de kinderkoets naar het 

Warandepark. Pa was ondertussen protestant geworden en 

zo kwam je in contact met een ander milieu, waar je langdu-

rige vriendschappen sloot en zeer goed aardde”.

Lieve hield van zingen. Ze kwam uit een muzikale familie en 

zong graag en goed. Ze zong jarenlang in het parochiekoor 

Jubilate van Sint-Stevens-Woluwe, maar ze zong ook een 

tijdje mee in het Vocaal Ensemble Gaudeamus. Twee keer 

ging zij, samen met andere leden van onze kerk, mee op 

zang-stage in Frankrijk, naar La Communauté de Pomeyrol, 

een protestants klooster, gelegen onder Avignon. 

Velen zullen zich Lieve herinneren van de z.g. Boland-

reizen naar o.a. Engeland en Frankrijk en van de 

Nieuwjaarsontvangsten van wijk noordoost. 

Ook nog uit de afscheidsrede: “Terwijl Pa zijn geloof door 

Bijbelstudie uitdiepte, beleefde jij het geloof vanuit een meer 

praktische ingesteldheid: je moet het goede doen en het rech-

te pad bewandelen. Toen we met jou daarover praatten, zei 

je dat je je overgaf aan het mysterie van het geloof. Je ver-

woordde dat zeer poëtisch met de uitspraak dat je altijd de 

beschermende hand van God hebt gevoeld”.

 

Lieve was een vrouw vol levenskracht, kordaat, weerbaar en 

zorgzaam voor andere mensen. Een wijze vrouw is van ons 

heengegaan.

Wij betuigen ons medeleven aan de kinderen en kleinkin-

deren en wensen hen sterkte toe om het verlies van hun 

moeder te aanvaarden.

Otto Chrispeels 

Florestana Theresia 

Wilhelmina Andrea 

Holemans

St. Jans Molenbeek  

1 augustus 1920 –  

Relegem 28 juni 2021

De uitvaartplechtigheid 

vond plaats in de kerk 

St. Jan De Doper in Relegem, op vrijdag 2 juli, gevolgd door 

de ter aarde bestelling op het kerkhof van Relegem in aan-

wezigheid van de hele parochie. 

In de Protestantse kerk herdachten we haar op zondag 4 juli 

in de dienst met een minuut stilte en het zingen van het lied 

730 “Heer herinner u de namen van hen die gestorven zijn” 

Annemarie Haverkorn en Nel Vrydag waren namens 

onze kerk samen met Dirk Beets aanwezig bij de uitvaart. 

Annemarie sprak een woord van dank.

Lieve Marleen, familieleden, buren en vrienden 

van, in het kort, Tanne of Tanneke,

Ik sta hier en mag u toespreken uit naam van de Protestantse 

kerk in Brussel.
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Marleen en Tanne waren daar graag geziene bezoekers, niet 

zo vaak want het hart van Tanne lag hier, bij de geloofsge-

meenschap van haar man Jan van Roy en die van het dorp. 

Maar de band met de Protestantse kerk werd nooit verbro-

ken. Of, zoals de pastoor zei: ze bracht de oecumene in de 

parochie van Relegem. 

Tanne was een opgewekt en creatief mens. Ze hield van een 

grap en kon dan zo ondeugend kijken. 

Zij was heel gastvrij. Iedereen mocht bij haar binnenkomen 

en meestal ging je naar buiten met een armvol groenten 

of bloemen uit eigen tuin. Tot op hoge leeftijd maakte zij 

het eten klaar voor haar en haar dochter Marleen, met de 

groenten van eigen kweek. Toen dat niet meer ging deed 

Marleen het. Ik herinner mij de pannenkoekennamiddagen 

met mensen uit onze kerk, lekker en gezellig. Daar hield ze 

van. 

Wij zullen haar missen, maar Marleen die haar zo lang ver-

zorgd en vertroeteld heeft het meest. Dank Marleen voor 

je liefde en inzet. Een week voor haar overlijden zei ze nog: 

“dank je meisje dat je me zo goed hebt verzorgd”. Dat is zo. 

Ik wil eindigen met het gedicht van Alice Nahon “Mensen 

van voorbij” 

De mensen van voorbij,

ze blijven met ons leven.

De mensen van voorbij,

ze zijn met ons verweven

In liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemen, geuren, in een lied,

dat opklinkt uit verdriet. 

De mensen van voorbij,

zij worden niet vergeten!

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij!

Verjaardagen van 75-plussers PKB

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar:

Augustus
1/8 Ed van Biezen
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 Utenhoven

September
3/9 Joyce Smit-van Nek
7/9 Antoinette Panhuis
10/9 Ien Modderman
10/9 Derk Jan Hoen 
18/9 Cornelia van der Weiden-Beyer
19/9 Max Veenhof 

In de Bethlehemkerk

wensen we van harte geluk met hun verjaardag: 

Augustus
10/8 Luc Van de Wouwer
16/8 Bram Meertens
21/8 Freddy G. Van de Wouwer
29/8 Luc Arens

September
16/9 René Piron

2/10 Henri Van de Wouwer

Kerkkriebels

De kerkkriebels gaan door op zondag 14 november. 
Noteer die datum alvast! 



12

VPKB

Nationale Ramp: de overstromingen 
 
Beste zusters en broeders,
 
Vorige week werden we opgeschrikt door het woeste water.
Voortdurend kwam verontrustend nieuws binnen.
Na de watersnood wordt her en der de balans opgemaakt.
Het water is inmiddels teruggetrokken en laat een grote 
woestenij achter.
 
Veel van onze broeders en zusters in Duitsland en België, 
zowel VPKB-ers als anderen, zijn zwaar getroffen door de 
overstromingen.
Wij betreuren de verwoesting van het protestantse cen-
trum in Nessonvaux, dat velen van u dierbaar is.
Op vergelijkbare wijze zag de Evangelische Kirche im 
Rheinland (EKiR) haar site te Bad Neuenahr, een loca-
tie met vergaderruimte en hotel, waar zij steevast haar 
Synodezittingen houdt, volledig verwoest.
 
Echter, wat is een gebouw in vergelijking met een mensenle-
ven? In ons land en elders, is de menselijke tol erg hoog. En 
er worden nog steeds mensen vermist.
We denken aan al diegenen die in angst afwachten en voor 
allen die rouwen om het verlies van een geliefde, een vriend, 
vriendin, buurvrouw, buurman… en bidden voor hen.
 
U hebt blijk gegeven van grote solidariteit, met materiële 
hulp of door uw naaste in gebed te dragen. Wij danken u 
hartelijk hiervoor.
We doen allemaal ons best om op een doeltreffende en kal-
me manier op de situatie te reageren.
 
We ontvingen veel warme steunbetuigingen. Onder meer 
van de Wereldraad van Kerken en van onze zusterkerk in 
Rwanda, de EPR.
Ook werden zowel met het Gustav Adolf Werk als met de 
Protestantse Kerk in het Rijnland wederzijdse blijken van 
medeleven uitgewisseld.
 
Ter gelegenheid van deze nationale dag van rouw voor de 
slachtoffers van de overstromingen stellen wij voor deze so-
lidariteit voort te zetten en ons in gebed te verenigen met 
de volgende tekst, hieronder meegegeven.
 
Hier en daar werd al gecollecteerd voor VPKB-plekken die 
in meer of mindere mate door waterschade getroffen zijn.
Wie een gift wil overmaken kan dat doen door het bedrag 
te storten op de rekening:

 Uniprobel vzw
BE06 3100 0835 5022 
mededeling: VPKB-watersnood

Verenigd in gebed, één in Christus,
ds. Steven Fuite 

Barmhartige God,

Wij bidden voor onze broeders en zusters in nood.
We zijn ontzet en verbijsterd om zoveel leed.
Het water dat aan de lippen staat,
mensen die roepen op hun daken om hulp en redding,
de vernielde huizen, de ontreddering en de angst.
Voor zij die de dood vonden,
die meegesleurd werden naar de diepte
door kolkende waterstromen.
Voor mensen die nu dakloos zijn,
en voor zij die angstig zoeken naar hun dierbare.
We heffen onze ogen op, want van U is onze hulp.
Wees hen nabij, o Heer,
in deze dagen van nood en angst.
Dat wij niet wegzinken in wanhoop.
Verenig ons in gebed, in Christus Naam.

Amen.

(naar psalm 69, door ds. Jannica de Prenter, Brugge)
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Brief uit Nessonvaux

Gezien de vele blijken van medeleven en steun, willen wij 
u graag enige informatie geven over de situatie van het 
‘Centre Protestant de Nessonvaux’. 

Voor degenen die het centrum niet kennen: het CPN ligt 
langs de weg Luik-Verviers en aan de rivier de Vesder. Niet 
altijd een ideale locatie, maar dat was de keuze van onze 
verre voorgangers...
We hebben al meerdere overstromingen gehad in het cen-
trum... 30-40 cm hoog. In de kelders enz... 

Vanaf de ochtend van woensdag 14 juli is het debiet van 
de Vesder gestegen. Het vakantieverblijf van Service 
Protestante de Jeunesse (SPJ) liep ten einde en de laatste 
kinderen vertrokken rond het middaguur. 
Donderdag steeg het water tot meer dan 2 meter voor het 
huis. Op vrijdag de 16e keerde de Vesder terug in haar bed-
ding. De situatie in de vallei is onbeschrijfelijk.

Van het Protestants Centrum is ‘de barbecue’ (een gebouw 
van ongeveer 8 bij 8 meter) verdwenen, er zijn geen bomen 
meer, geen afsluiting en, het ergste, de hoek van de brug 
over de Vesder is ingestort, waarbij de muur van de kapel 
met zijn voorgevel werd meegesleurd. Er is daar een “gat” 
van 3-4 meter diep. 

De coördinator (Sarah), haar man (Sylvain), de secretares-
se (Caroline) en een jeugdwerker van de SPJ en lid van de 
Raad van Bestuur van het Centrum (Jérémie) zijn ter plaat-
se gebleven. 

De twee jonge kinderen van Sarah en Sylvain hadden het 
pand woensdagmiddag verlaten. 
Vrijdag overdag konden Sarah en de anderen het terrein op 
eigen kracht verlaten en via een steil pad aan de achterkant 
ontsnappen. 

Iedereen is veilig. De psychologische gevolgen moeten wor-
den verwerkt. Na meer dan een jaar met de toch al moeilij-
ke Covid-situatie, zullen we moed moeten verzamelen.

Het is onze wens om in de loop van de volgende week de 
bestuursleden en het team bijeen te brengen om de eerste 
beslissingen te nemen.
Onze architect (David) heeft al contact opgenomen met 
een gespecialiseerde firma om de eerste beveiligingswerk-
zaamheden uit te voeren. Het gebouw zal dan gesloten 
worden. De volgende stap zal het werk zijn van de deskun-
digen en de verzekeringsmaatschappijen. Gezien de ernst 
van de situatie in de regio moeten wij beseffen dat dit nog 
maanden, zo niet jaren zal kunnen duren. 

De vakantie van de kinderen zou op de 19e beginnen, maar 
die is natuurlijk afgelast. 
Het is mogelijk dat dit het allerlaatste SPJ - verblijf was op 
deze plaats.

Wat praktische details:
- Gezien de omvang van de schade, zal het beheer worden 
toevertrouwd aan professionals. Elke inzet van vrijwilli-
gers is uitgesloten, gezien het gevaar, de lopende verze-
keringen en de nog te maken keuzes voor de toekomst. 
- Telefoon, wifi en andere verbindingen zijn afgesneden. Het 
is dus momenteel niet mogelijk om uw berichten of oproe-
pen te beantwoorden.

Tot hier wat informatie om u te helpen enig inzicht in de 
situatie te geven. 
Dank u voor uw steun, die we deze dagen echt nodig 
hebben. 

Voor de Raad van Bestuur.
Ferdinand Dehousse

Overlijden

De Synodale Raad heeft het droevige bericht ontvangen 
van het overlijden van mevrouw Elone Hellemans, die 
haar hele leven zendelinge voor de VPKB in Rwanda was.

Zij werd op 26 januari 1930 in Nederland geboren in een 
christelijk gezin van vier kinderen.
Ze heeft ons in vrede verlaten in de nacht van 26 mei 2021.
Mevrouw Elone Hellemans heeft een rijk leven geleid:
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- Ze was theologie gaan studeren om predikante te wor-
den, net als haar vader. Zij besloot echter om meer prak-
tijkgerichte studies te volgen en studeerde verpleegkun-
de in Liverpool, Engeland. Ze werkte als vroedvrouw in 
Venezuela.

- In 1963 kwam zij in Rwanda aan, om de Presbyteriaanse 
Kerk in Rwanda (EPR) te dienen, gezonden door 
de Belgische Protestantse Zending (de Verenigde 
Protestantse Kerk in België).

- Nadat zij in de polikliniek van de EPR in Rubengera had 
gewerkt, ging zij naar het ziekenhuis in Kirinda, waar zij 
later directeur van de verpleegstersopleiding werd.

- In 1994 moest zij Rwanda verlaten met haar geadopteer-
de zoon David en zijn vrouw Collette.

- Niettemin keerde zij naar Rwanda terug om het werk 
van de stichting “De Vrienden van Rwanda”, die zij had 
opgericht, voort te zetten. Ze pendelde hiervoor tussen 
Nederland, haar vaderland, en Rwanda, het land waar zij 
zo van hield en dat zij diende met hart en ziel.

De Synodale Raad betuigt de familie zijn christelijk medele-
ven en wenst haar de nabijheid van onze Heer.

Namens de Synodale Raad,
ds. Steven H. Fuite, voorzitter

Geuzenfeest Zondag 15 augustus  
in St. Maria Horebeke 

Dag beste vrienden van de Geuzenhoek, het Geuzenfeest, 
buur, familie, verre en nabije kennis,

We zijn blij dit jaar toch weer een Geuzenfeest te kunnen 
organiseren. Het wordt een kleiner feest dan gewoonlijk, 
met minder middelen, een bescheidener programma, maar 

we doen er alles aan om er een fijne, gezellige dag van te 
maken. Een feest, waarop we mekaar nog eens kunnen ont-
moeten, genieten van lekker eten en drinken, luisteren naar 
veel toffe muziek, en dat midden in een groene omgeving.
We moeten ons wel enigszins beperken wat het aantal deel-
nemers betreft: voor het eetfestijn kunnen maximum 150 
deelnemers inschrijven. Voor alle andere programmaon-
derdelen leggen we geen maximum op, maar we zullen er 
wel over waken dat het niet echt druk wordt en dat we de 
van kracht zijnde regels niet overtreden. De veiligheid van 
allen is een prioriteit. Daarvoor rekenen we ook op het ver-
antwoordelijkheidsgevoel van iedereen.
Voor meer toelichting en inschrijving voor het eetfestijn 
verwijs ik naar de website van het Geuzenfeest (die nu nog 
in opbouw is): www.geuzenfeest.be

Namens de Geuzenfeestwerkgroep, kijk ik ernaar uit om 
jou/jullie weer of voor het eerst te mogen en kunnen ver-
welkomen op het nu al 17de Geuzenfeest in Corsele/Korsele, 
St. Maria Horebeke. 
Tot zondag 15 augustus? 
 

Een hartelijke Geuzengroet,
Cornelis Blommaert

PROGRAMMA
09.00 onthaal, registratie, koffie
10.00 oecumenisch samenzijn met voorgangers ds. Simon 
van der Linden en pastoor Patrick Derde, muzikaal opge-
luisterd door organist Sven Vermassen
12.00 Weekend Stranger, oprechte muziek, die raakt en 
mensen dichter bij elkaar brengt
13.00 Fiesta paella: eetfestijn – vegetarisch alternatief
15.00 About Jay, matineeconcert: folk, pop, meerstem-
mig, akoestisch
16.30 Steef Verwee, avant-première van twee liederen over 
de Geuzenhoek
18.00 Les Invités, concert: Frans chanson, musette, luister-
liedjes, bekende meezingers
19.00 ‘Nog een hongertje’
20.00 kampvuur met vrij podium

Tickets voor de “Fiesta Paella” verplicht te bestellen voor  
9 augustus op www.Geuzenfeest.be. Er is een vegetarische 
alternatief. Volwassenen € 17, Kinderen van 6 – 11 jaar  
€ 8,50, Kinderen t/m 5 jaar gratis. Te betalen, nà ontvangst 
van bevestiging, op rekening: BE75 0014 0572 9151 van de 
vzw ‘De Geuzenhoek’.

OP ELK OGENBLIK KAN DIT PROGRAMMA AANGEPAST OF 
ZELFS GEANNULEERD MOETEN WORDEN. 
WE HOPEN NATUURLIJK DAT DIT NIET NODIG ZAL ZIJN. 
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 Kindernevendienst / kinderpaginaBijbel Basics - kinderpagina 

Er komen veel mensen bij Jezus 

D e leerlingen die door Jezus op weg 
waren gestuurd, kwamen terug. Ze 
vertelden Jezus wat ze allemaal 

gedaan hadden. En wat ze de mensen 
geleerd hadden over God. Jezus zei tegen 
hen: ‘Kom, we gaan naar een slle plek om 
wat uit te rusten.’ Want er kwamen steeds 
zo veel mensen, dat Jezus en de leerlingen 
niet eens even konden eten. Jezus en de 
leerlingen gingen met de boot naar een 
slle plek. Maar veel mensen zagen hen 
wegvaren en begrepen waar ze heen 
gingen. Overal vandaan liepen mensen snel 
naar die plek toe. Ze waren er nog eerder 
dan Jezus en de leerlingen. Toen Jezus uit 
de boot stapte, zag hij al die mensen staan. 
Hij kreeg medelijden met hen, want hij 
dacht: Het lijken wel schapen zonder 
herder. Daarom begon hij hun uitleg te 
geven over God. 

Toen het avond werd, zeiden de leerlingen 
tegen Jezus: ‘U moet al die mensen 
wegsturen. Want het is al laat, en hier is 
geen eten te krijgen. Ze kunnen beter eten 
gaan kopen in de dorpen en bij de boeren in 
de buurt.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nee, 
geven jullie hun maar te eten.’ De leerlingen 
zeiden: ‘Meent u dat echt? Hoe komen we 
aan het geld om voor al die mensen eten te 
kopen?’ Jezus zei: ‘Kijk eerst eens hoeveel 
eten we bij ons hebben.’ De leerlingen 
gingen kijken en zeiden: ‘We hebben vijf 
broden en twee vissen.’ Jezus zei tegen de 
leerlingen: ‘Alle mensen moeten in groepen 
op het gras gaan zien.’ De mensen gingen 
zien in groepen van vijig en honderd 
personen. Toen nam Jezus het brood en de 
vis. Hij keek omhoog naar de hemel en 
dankte God voor het voedsel. Daarna brak 
hij het brood in stukken en verdeelde de vis. 
Hij gaf het aan de leerlingen, en zij deelden 
het uit aan de mensen. Alle mensen konden 
eten zo veel als ze wilden. De leerlingen 
haalden het eten op dat overgebleven was. 
Het waren twaalf manden vol brood en vis. 
Er hadden wel vijfduizend mensen van het 
brood gegeten! 

Vijf broden en twee vissen (Marcus 6:30-44) 

1. Wie doet er een wonder in het verhaal? 2. Waarmee komen 
Jezus en zijn leerlingen van de ene naar de andere plek? 3. Het 
tegenovergestelde van lawaai  4. Welke mensen willen dat Jezus 
de andere mensen naar huis stuurt? 5. De leerlingen hebben te 
weinig … om eten te kopen 6. Van welk eten hebben de 
leerlingen er vijf geteld? 

7. Hoeveel vissen zijn 
er? 8. De mensen 
moeten gaan zien in 
… 9. Hoeveel mensen 
hebben er gegeten van 
de broden en vissen? 
10. De leerlingen 
verzamelen het 
overgebleven eten      
in …? 

Als je deelt, is er… Vul de puzzel in, en dan krijg je de 
oplossing in de wat donkerder vakjes! Veel plezier ermee! 
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Protestantse Kerk Brussel
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel

www. protestantsekerkbrussel.be
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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. L. Buddingh – ouderling 02 772 70 23 
Mw. A. Bultena – ouderling 02 734 52 13 
Scriba: anitabultena@gmail.com

Dagelijks Bestuur
dhr. B. Kuypers – voorzitter 056 20 54 39
dhr. M. de Geus – penningmeester 02 660 53 33

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): 
Janneloes Bouman 0031 646 309 514 
Julianna Boelens 0479 652 395
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:
 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:
 NN

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 koster: Mark van Wechem

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.

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren

en Overijse: vacant

De koster en de predikant hebben op dinsdag  

hun vrije dag.

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

Bethlehemkerk, Walcourtstraat 103, 
1070 Anderlecht

Voorganger: Dhr. Bram Meertens

Secretariaat:
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


