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Uiterste inleverdatum voor de kopij 
Kerkbrief oktober – november: 
zondag 18 september.

Wees  goed voor deze aarde 
het dier, de boom, de plant, 
want alles heeft zijn waarde, 
is schepping van Gods hand.
Wees goed voor al het leven, 
het heeft een eigen recht, 
de Heer gaf het zijn zegen, 
Hij is er aan gehecht. 
Wees goed voor deze aarde,  
zij is Gods eigendom. 
God houdt zo van de paarden, 
de meren en de zon.
Wees goed voor alle leven, 
Gods hart klopt erin mee. 
Hij heeft zijn Geest gegeven 
aan berg en dal en zee.
Wees goed voor deze aarde, 
vertrap en plunder niet, 
bewerk haar en bewaar haar 
zoals de Heer gebiedt.
Wees goed voor al het leven, 
bezorg de Heer geen smart. 
Wie doodt, hij werkt God tegen 
hij trapt Hem op het hart. 

  Hans Bouma 
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Meditatie

‘T is slijtinge alhier, ‘t is slijtinge aldaar,  
‘t En is maar één keer slijtinge al op een jaar!
Gloria – excelsia – pari – mondi
Van – domi – ni – co – dema
van – sim – sa – la – pari!
Na – ve – va! ‘t is komparea!

Zo klinkt een lied dat beschreven wordt in de roman ‘De 
vlaschaard’ van de West-Vlaamse schrijver Stijn Streuvels.  
Het woord slijtinge slaat op de vlasoogst die op dat 
moment wordt uitgevoerd. De mensen die mee-
werken aan de oogst zijn vrolijk omdat de oogst dat 
jaar weer is binnengehaald en welvaart zal brengen.  
Het woord oogst is eng verbonden met de maand augustus. 
Het vindt namelijk zelfs zijn etymologische oorsprong in de 
naam van deze maand. Een alternatieve oude Nederlandse 
naam voor de maand luidt ook oogstmaand. Dit komt 
doordat de maand augustus historisch gezien de maand 
was waarin een aantal belangrijke gewassen geoogst wer-
den. Deze verbinding tussen de oogst en een maand in 
het jaar, is niet enkel een Nederlands fenomeen. Ook het 
Hebreeuws kent een maand die letterlijk oogst betekent, 
namelijk de maand Eloel die rond dezelfde tijd van het jaar 
valt.
In een samenleving die op landbouw gebaseerd is, is de 
oogst een heel belangrijk moment van het jaar. We lezen 
het al in het lied uit ‘De vlaschaard’: er is maar één oogst in 
het jaar. Het werk van het hele jaar komt tot zijn climax op 
dat centrale moment. Maanden lang heeft iedereen hard 
gewerkt en zijn moeilijkheden zoals stormen en droogtes 
doorstaan om nu dit werk af te sluiten en te kunnen con-
cluderen of het jaar geslaagd is of niet, of het een vet of een 
mager jaar is geworden.
Als de oogst gelukt is, als het volk weer een jaar verder 
kan met de opbrengsten, geeft dat aanleiding tot een al-
gemene opgewekte stemming. Dit gaat gepaard met 
grote feesten, zang en dans, zoals ook de landbouwers 
in het West-Vlaanderen van de vroege twintigste eeuw 
zongen en dansten om de geslaagde vlasoogst te vieren.  
In de oudheid was dit niet anders. Bij volkeren als de 
Babyloniërs werd de oogst gevierd met uitgebreide feeste-
lijkheden die vaak ontaardden in wat men in Bijbelse taal 
bras-en slemppartijen zou noemen. De normale sociale 
normen werden voor een moment terzijde geschoven en 
men ging helemaal los.

Nu weet ik niet wat er allemaal in jullie tuinen of op jullie 
balkons groeit. Welke gewassen jullie graag zaaien, of jullie 
de benodigde groene vingers hebben om ze te verzorgen 
en of het resultaat van die zorg nu al rijp is. Misschien zijn 
de planten die jullie met zoveel zorg omgeven hebben wel 
weggekwijnd en verwelkt zonder dat jullie precies weten 
waarom. Zo is dat jammer genoeg soms met planten. Hun 
lot is voor ons af en toe moeilijk navolgbaar.
In het Evangelie wordt ook veel gesproken over planten die 
vruchten dragen en over de daaropvolgende oogst. Eén van 
die teksten vinden we in het Evangelie volgens Johannes 4. 
Daar staat van vers 34 tot 38: 

Maar Jezus zei: “Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij 
gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch: 
‘Nog vier maanden en dan komt de oogst’? Ik zeg jullie: kijk 
om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! 
De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het 
eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest 
kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing: De een 
zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst 
binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; 
dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.”
De leerlingen worden door Jezus uit oogsten gestuurd. En zo 
worden wij, die heden ten dage de leerlingen van Jezus zijn, 
ook aangespoord om vruchten te oogsten. Welke vruchten 
zijn er dit jaar te plukken? Hoe zal de oogst nu zijn? Dat zijn 
de vragen die in ons opkomen tijdens het oogstseizoen. En 
als de oogst eenmaal binnen is, kunnen we nadenken over 
wat we komend jaar zullen zaaien.

Bram Meertens

vlasbloempje
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Zondag 7 augustus 
8ste zondag van de zomer
Voorganger ds. Anne Kooi

Ambtsdrager Eugène Kitoko

Organist Felix Snyers

Gemeentelid Frits Bastiaens

Collectes VPKB/Kerk

Zondag 14 augustus 
9de zondag van de zomer
Voorganger Andries Boekhout

Ambtsdrager Paola Vitulano

Organist Raymond Auquier

Gemeentelid Greet Heslinga

Collectes Kerk en Wereld /Kerk

Zondag 21 augustus 
10de zondag van de zomer
Voorganger Rob van Drimmelen

Ambtsdrager Anita Bultena

Organist Sabine Geerlof-van de Zande

Gemeentelid NN

Collectes PSC/Kerk

Zondag 28 augustus 
11de zondag van de zomer
Voorganger David Schiethart

Ambtsdrager Lex Buddingh

Organist Raymond Auquier

Gemeentelid J.K van der Meer

Collectes VPKB/Kerk

Zondag 4 september 
12de zondag van de zomer 
Scheppingszondag
Voorganger ds. Douwe Boelens

Ambtsdrager Jart Voortman

Organist Felix Snyers

Gemeentelid Frits Bastiaens

Collectes Foyer Lila Monod/Kerk

Zondag 11 september 

13de zondag van de zomer 

Startzondag

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager Paola Vitulano

Organist Raymond Auquier

Gemeentelid Greet Heslinga

Collectes Kerk&Wereld/Kerk

Zondag 18 september 

1ste zondag van de herfst 

Viering van het Heilig Avondmaal

(autovrije zondag)

Voorganger ds. Douwe Boelens 

Ambtsdrager Anita Bultena

Organist Anne Theo Seinen 

Gemeentelid Cathrien Orie

Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 25 september 

2de zondag van de herfst

Voorganger Marian Knetemann

Ambtsdrager Lex Buddingh

Organist Anne Theo Seinen

Gemeentelid Rob van Drimmelen

Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 2 oktober

3de zondag van de herfst

Voorganger ds. Douwe Boelens

Ambtsdrager Eugène Kitoko

Organist Felix Snyers 

Gemeentelid Greet Heslinga

Collectes Kirinda/Kerk

Bij de Kerkdiensten PKB, aanvang 10.15 uur
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Gemeenteberichten Anderlecht

Beste vrienden van de Bethlehemkerk,

Ik hoop dat jullie tot nu toe een mooie zomerperiode hebben 
gehad. Ik weet dat enkelen van jullie al terug zijn van de va-
kantie. Anderen hebben misschien nog plannen in augustus.  
Zoals jullie weten zal ik dit jaar de vakantie overslaan. 
Ik zal heel andere dingen te doen hebben vanaf augus-
tus. In september zullen we dan weer opnieuw beginnen.  
Er zal wel één en ander anders zijn dan vóór de zomer. Zo 
komen we vanaf september weer om de zoveel tijd sa-
men in ons oude kerkgebouw aan de Walcourtstraat, de 
oorspronkelijke Bethlehemkerk. Dat zal wel weer even 
wennen zijn, na onze fijne kennismaking met de gezellige 
Gemeenteruimte Bethlehem-Veeweide. Gelukkig zullen 
we die dan ook niet volledig verlaten. Het grootste deel 
van onze erediensten en andere samenkomsten zullen nog 
altijd in ons nieuwe thuis plaatsvinden. Ik hoop in ieder 
geval dat het een mooi weerzien wordt met de oude kerk 
die ondertussen ook al enigszins veranderd is door werken 
van de nieuwe eigenaars. Ook hopen we na de zomer een 
nieuwe activiteit te organiseren, namelijk de nieuwe versie 

van Trefpunt, Trefpunt 2.0 als het ware. Zoals we hebben 
afgesproken zullen we verschillende Bijbelse thema’s met el-
kaar kunnen bespreken en - en dat is bij ons ook zeker niet 
onbelangrijk - samen de liederen zingen die we zo op prijs 
stellen, de liederen die een speciale plek in ons hart hebben. 
Ik kijk er in ieder geval al naar uit om jullie allen weer te zien. 
Ik hoop jullie ook.

Gods zegen, 

Bram Meertens

Kerkdiensten Anderlecht
In augustus zijn er geen kerkdiensten

Zondag 18 september
In de Gemeenteruimte Bethlehem-Veeweide
Voorganger: Bram Meertens
Ouderling van dienst: Johanna Jonkman en Henri Van de 
Wouwer
Collecte: Kerk

Scheppingszondag: 4 september

(De VPKB Scheppingsperiode loopt van 1 september tot 4 
oktober) 

Het is te heet, te nat, te droog…de records blijven sneu-
velen. Er is onzekerheid over wat de toekomst brengt. De 
oorlog in Oekraïne zet niet alleen mensen onder druk, maar 
ook het beleid richting een duurzame en klimaatveilige toe-
komst. Helaas er is geen pauzeknop om de crisissen, die ons 
bedreigen een tijdje op wacht te zetten. In ons land is het 
leed van de watersnood in Wallonië nog lang niet verteerd. 
Ons voorjaar was te droog, waardoor de grondwatertafel 
schrikbarend daalde. 

Het nieuwste IPCC-rapport over hoe we verder de ontwrich-
ting van het klimaat kunnen stoppen kreeg door de oor-
log niet de aandacht die het verdiende. Dr. Jean Paul van 
Ypersele, oud vice-voorzitter van het Intergouvernementeel 
Klimaatpanel (IPCC) van de VN, vertelde er over op de 
Buitengewone Synode over het Klimaat, die de VPKB op 
19 maart hield. Zijn conclusie was alarmerend! De klok tikt 
ongenadig. Om nog een kans te maken op een leefbare we-
reld, moeten we volgens wetenschappers wereldwijd de uit-
stoot halveren tegen 2030 en naar nul brengen tegen 2050. 
Intussen gaat ook de golf van planten-en diersoorten die 

uitsterven, onverminderd verder en blijven bossen verdwij-
nen met een jaarlijks tempo van ruim drie keer de opper-
vlakte van België.

En toch eindigde Dr. van Ypersele, zijn indrukwekkende le-
zing met een boodschap van hoop. Beleidsmakers, politi-
ci, organisaties, individuen, iedereen van goede wil, kan de 
noodzakelijke transitie helpen realiseren. 

De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten 
dragen. 
De Synodevoorzitter zei op de Klimaatsynode daarover in 
zijn preek:
“Het is duidelijk dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen 
het zwaarst getroffen worden. Dit terwijl zij verantwoor-
delijk zijn voor een zeer beperkte uitstoot van schadelijke 
broeikasgassen. Zij wonen vaak in gebieden die gevoelig 
zijn voor overstromingen of juist voor grote droogte en 
lijden het meest onder de voedseltekorten. Daarom is het 
bestrijden van de opwarming van de aarde een zaak van 
“klimaatgerechtigheid” en van het respecteren van men-
senrechten. Het recht op voedsel, onderkomen en gezond-
heid van kwetsbare groepen die nu leven, moet beschermd 
worden. Maar ook de rechten van toekomstige generaties 
moeten verdedigd worden. Zij hebben er recht op, om een 
aarde van ons te erven waarop het goed toeven is.” 
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Klimaat ook een zaak van geloof? In de voorbe-
reiding naar Klimaatsynode was dat de belangrijk-
ste vraag. Ik citeer opnieuw de Synodevoorzitter:  
”Waarom zijn wij hier vandaag? Wat kunnen wij eraan 
doen? Wat is het verschil tussen een Kerk en andere orga-
nisaties als het gaat over het klimaatvraagstuk? Wel, bij ons 
gaat het over geloof, over theologie. Wij zijn geen bio-in-
genieursbureau - even hard nodig trouwens - of wat dan 
ook. We zijn een Kerk. En dan gaat het over schepping en 
klimaatgerechtigheid. Daarin zijn de zorg voor de aarde en 
de zorg voor de ander, met name de kwetsbare ander, rich-
tinggevend”. Aldus ds. Steven Fuite in zijn preek. 

“ Wanneer we als Kerk bijeenkomen, gaat het niet over een 
of ander losstaand fenomeen, waarmee we moeten dealen. 
We hebben het over een geheel, over de schepping, over een 
geschenk als gave van God.. We hebben het over de schep-
ping in haar samenhang, ook in haar aangetaste heelheid en 
diepe kwetsuren. De schepping zucht. Gisteren en vandaag, 
en morgen nog dieper. Heel anders misschien dan Paulus het 
in Romeinen hfst. 8 omschrijft, maar de schepping zucht”.  
De Synodevoorzitter vroeg zich af:
“Wordt de schepping niet gekruisigd en in haar de 
Schenker, de Schepper van hemel en aarde? Mag de Kerk 
dat zeggen, dat de schepping gekruisigd wordt en daarin 
haar Schepper? Of moét de Kerk dat juist zeggen? Ik vraag 
maar. Denk maar mee, voél maar mee. In elk geval hebben 
wij, christenen, onze eigen extra motivatie om ons te be-

moeien met de klimaatvraag, om juist daarin God zélf lief 
te hebben, te koesteren zelfs. God liefhebben en de naaste. 
De wereld als schepping, die - voor wie het wil horen - zucht 
aan alle kanten, krijgt in onze tijd, mede door de klimaat-
problematiek, opnieuw zijn betekenis als toekomstvisioen, 
als een te realiseren project.”

Toekomst gezocht: veerkrachtig, duurzaam en solidair. 
De druk bezochte Synode-dag was zeker geen eindpunt. 
Vooral bedoeld als aanzet naar meer binnenkerkelijke be-
wustwording. Er zullen meer concrete stappen gezet wor-
den en verantwoordelijkheden genomen. Om ook zo, als 
Kerk, als christenen openlijk te getuigen als het gaat om 
de toekomst van de ons door God geschonken leefruimte, 
de aarde en die daarop wonen. Op zondag 4 september is 
de VPKB-Scheppingszondag in de scheppingsperiode, die 
duurt tot 4 oktober. Maar iedereen begrijpt natuurlijk, dat 
bezig zijn met duurzaamheid, biodiversiteit, zorg voor de 
aarde en de armen in de Kerk en daarbuiten, het hele jaar 
onze aandacht vraagt. 

 VPKB werkgroep ‘Kerk in de Samenleving’ 
eslinga 

De hele preek van ds. Fuite is opgenomen in de Brochure: “Kies voor het leven”, 

gespreksmateriaal voor de VPKB-gemeentes. Uitgave Werkgroep Kerk in de 

Samenleving (KidS). Contact: Rob van Drimmelen (robvandrimmelen4@gmail.

com). Website: https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving/ 

Herinnering: 
Op zaterdag 13 augustus trouwen Fató en Eugène Kitoko 
in onze kerk om 14.30.
De dienst wordt geleid door ds. Jart Voortman.   
Hartelijk welkom in de kerk!
(zie kerkbrief juni-juli) 
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Uit de Kerkenraad PKB

De Kerkenraad kwam in de afgelopen maand samen op  
6 en 28 juni. Tijdens de eerste zitting werd de gemeentever-
gadering van 12 juni voorbereid en op de laatste was er de 
gelegenheid om de opmerkingen van de 28 aanwezigen op 
de gemeentevergadering te bespreken. 

In het jaarverslag van 2021 stond bij het punt “mutaties lid-
maatschap” niets over nieuw ingeschreven gemeenteleden. 
Nazicht leerde dat die er effectief niet waren tijdens het vo-
rige kalenderjaar; dit had inderdaad wel vermeld moeten 
worden.

In het nieuwe seizoen zal opnieuw wat meer struc-
tuur gebracht worden in de Kindernevendienst 
door deze – zoals het geval is bij de Jeugdkerk – 
een vast aantal keren per kwartaal te organiseren.  
In de tussentijd zullen er voor hen op zondagmorgen ta-
feltjes en stoeltjes met werkmateriaal in de kerkzaal staan. 
De gemeente is van mening dat achteraan in het midden 
daarvoor de beste plaats is.

Maurits Heemskerk heeft voor een perfecte live-stream 
installatie gezorgd en de bedieners zorgen - mede dankzij 
de handleiding - voor een zo optimaal mogelijke streaming 
van beeld en geluid, waarvoor dank aan hen allen! Dit “aan-
bod op afstand” wordt erg op prijs gesteld door diegenen 
die (eenmalig of permanent) niet meer naar de kerk (kun-
nen) komen. We willen dit ook in de toekomst graag op een 
kwaliteitsvolle manier blijven doen, daarbij zijn er echter 
twee aandachtspunten.

Enerzijds vallen er 3 bedieners weg vanaf september. We 
zijn dus dringend op zoek naar anderen die deze waardevol-
le taak op zich willen nemen! Anderzijds zouden we graag 
zien dat “het verloop van de bediening een mooi afgesloten 
geheel” wordt, dit zowel voor de aanwezigen in de kerk als 
voor de mensen thuis. Daarbij hoort een start 5 minuten 
voor de dienst en een einde 5 minuten na de dienst, als wij 
allen dan wat stilte betrachten zou dat aardig zijn en res-
pectvol voor de organist.

Namens de beroepingscommissie meldt Anita Bultena 
dat er, op basis van alle elementen die tijdens de verschillen-
de fasen werden verzameld, één kandidaat unaniem weer-
houden werd. Helaas ging deze niet in op het aanbod om 
predikant van WOTO te worden, hetgeen een teleurstelling 
was voor alle betrokkenen.

Op 15 juni werd een doorstart gemaakt en de vacatu-
re (met een kleine aanpassing) opnieuw gepubliceerd in 
België en Nederland. Op eigen verzoek trok Janneke van 
Oldenborgh-Wilbrenninck zich terug uit de commissie, 
haar inbreng werd erg op prijs gesteld! Inmiddels is Rommy 
van Wechem bereid gevonden om de (wat) ouderen te 
vertegenwoordigen.

Tot slot werd, na overleg tijdens de gemeentevergadering, 
om meerdere redenen besloten de collectes bij het verla-
ten van de kerkzaal te behouden in elk geval tot het eind 
van dit jaar. De KR zal dit punt opnieuw op de agenda zet-
ten van haar vergadering in de maand december.

Lex Buddingh, scriba PKB

Verjaardagen 
75-Plussers

PKB

Augustus

1/8 Ed van Biezen

2/8 Jan J. van Kleef

3/8 Truus 

Schietekatte-Eggens 

5/8 Marie-Anne De 

Hertogh-Jonkheere 

10/8 Marcelle (Dora) Van 

der Schueren 

14/8 Clara Goossens

17/8 Marie-Françoise 

Couturier-Andersen 

25/8 Gerda 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 

Jarigen in de 

Bethlehemkerk

10/8 Luc Van de Wouwer 

16/8 Bram Meertens 

21/8 Freddy Georges  

 Van de Wouwer 

29/8 Luc Arens 

16/9 René Piron 
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Gemeentenieuws

Annemarie Haverkorn 80 jaar!

Over de viering van haar 80ste verjaardag stuurde 
Annemarie het volgend verslagje: 

Dat komt er van !!
Als je in een vergadering zegt, dat je je 80ste verjaardag niet 
wilt vieren! 
Dan beginnen de collega’s van alles te organiseren en zonder 
dat je het weet, zit je in een bus met 50 vrouwen uit Molenbeek, 
naar Den Haag. Doel: de Residentie van de Belgische  ambas-
sadrice in Nederland Anick Van Calster. Zij maakt deel uit 
van het ‘Onthaal Centrum Foyer’, de organisatie waar ook het 
vrouwenhuis Dar al Amal (Huis van Hoop) onder valt. 

We worden verwacht, de hekken van de prachtige residentie 
zwieren open en mevrouw de ambassadrice staat ons op te 
wachten. Een geweldig ontvangst met toespraken, waardoor 
ik van de emotie sprakeloos wordt, met een heerlijke receptie. 
Vijftig vrouwen uit Molenbeek van allerlei afkomst: Turkije, 
Marokko, Afghanistan, Iran, Nederland, België, Senegal, Congo, 
Canada ga maar door, zijn daar ontvangen en verwend! 
Na de lunch even wat yoga! In de prachtige schaduwrijke tuin 
zitten alle vrouwen ineens in het gras, zoiets ongeziens in de 
ambassade tuini

De tocht gaat verder naar het “Panorama van Mesdag”, de 
schilder, die heel Scheveningen schilderde in een ronde ruim-
te. En tot slot brengt de bus ons naar Scheveningen om pootje 
te baden.
Wat een heerlijke dag met zoveel blije gezichten!

Annemarie

DitÈ verslagje was een aanleiding om bij haar langs te 
gaan voor een gesprek.

Dar al Amal, de vrouwenwerking in Molenbeek, in De 
Ribaucourtstraat is zo’n beetje je levenswerk (natuurlijk met 
vele anderen samen). Hoe kom je aan dat engagement?
Ik denk van huis uit.

Ik ben de derde van zes kinderen: voor mijn twee oude-
re broers was ik het lievelingetje, voor de drie kleinere de 
gangmaakster, leidster. Mijn ouders hadden beiden rechten 
gestudeerd. Maar ik zei altijd dat mijn vader kolenboer was 
(lees: grote familiefirma van kolenimport, met aardig wat 
personeel). 

Je bent Rotterdamse? 
Ja, maar geboren in Zeist. Mijn ouders zijn voor het bom-
bardement van Rotterdam gevlucht naar het grote fami-
liehuis bij grootvader in Zeist, “De Brink”. Daarom heet 
ons huis hier “De kleine Brink”. Al in 1944 zijn we terug-
gegaan naar ons huis in Rotterdam, dat wel gehavend 
was, maar met een grote tuin. Ons vasthoudend aan de 
treurwilg zwiepten we de sloot over naar het museum 
Boymans, en ’s winters konden we op de sloot schaatsen.  
Vanwege de grote woningnood in Rotterdam moesten we 
een gezin in huis nemen. Die woonden op de bovenste ver-
dieping. De vader was ergens conciërge, maar fungeerde bij 
ons als stoker! – we kookten zelfs op kolen! Zijn vrouw was 
onze huishoudster, de ene dochter kinderjuf en de ander 
naaister – er viel toen heel wat te verstellen en te naaien 
in ons gezin. Tot de dochters het huis uit gingen. Dat gezin 
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was dus bij ons in dienst. Dat was ook wel nodig met een 
moeder die zo sociaal bezig was. 

Je bent Doopsgezind, wat betekent dat voor jou?
Daar aan de muur op het blauwe Makkumse bord staat het:
“ Dopen wat mondig is,
spreken dat bondig is,
vrij in het christelijk geloven,
daden gaan woorden te boven”.
Voor mijn moeder was deze spreuk allesomvattend. 
Moeder heeft zich altijd ontfermd over de sociale ge-
vallen onder de werknemers van het familiebedrijf. Wij 
moesten altijd mee op bezoek als er in een gezin kinde-
ren waren en met hen spelen. Soms kwamen die kinderen 
ook een poosje bij ons in huis. Om aan te sterken, wat va-
kantie? Daar stelden we geen vragen bij; dat was zo. Doel 
van mijn moeder was: leren omgaan met mensen die het 
moeilijk hebben. Leren rekening houden met een ander.  
Mijn vader is gestorven toen ik 10 jaar was. Maar moeder 
ging gestaag door met haar werk. Ze had een klein Fiat-je. 
Daar gingen we mee op stap: de kinderjuf naast moeder, het 
dak open en wij met ons zessen staande achterin! 

Ik ben blij dat ik in een groot gezin ben opgegroeid, niet 
verwend. Als kind is de thuissituatie zo belangrijk. Elk kind 
heeft zijn eigenheid en je moet met elkaar rekening houden. 
Eigenlijk is maar één of twee kinderen hebben te weinig, die 
leren te weinig andere mensen kennen. 

Je opleiding?
Na de middelbare school heb ik een opleiding Kinder-
verzorging en opvoeding gedaan. Dat was vier jaar 
waarvan één jaar stage. Dat was heel leerrijk: meedraaien 
in verschillende instellingen, in gezinnen in achtergestelde 
wijken of op boerderijen. 
Ondertussen was ik verloofd met Ru. We hebben elkaar 
in de roeiclub van Rotterdam leren kennen. Ik was kam-
pioen race-roeien, Ru roeide maar wat aan! Ru werd door 
zijn werkgever overgeplaatst naar Brussel. Getrouwd in juni 
1964, woonden we in Laken. Ru was voor zijn firma van rub-
berproductie verantwoordelijk voor het Nabije en Midden 
Oosten en Noord Afrika. Hij vond die reizen heerlijk. Ik ben 
vaak met hem mee geweest en vond het ook heerlijk daar 
te zijn en die culturen en mensen samen met Ru beter te 
leren kennen.

Bezorgd als mijn schoonmoeder over onze verhuis naar 

Brussel was, heeft zij ds. Fagel opgebeld en die stuurde Otto 

Chrispeels, die toen ook, met Marijke, hoogzwanger, in Laken 

woonde. Otto belt aan en valt in een familieparty voor Ru’s 

verjaardag. Over de kerk heeft hij toen niets gezegd, maar 

Otto vond mij zijn aangewezen opvolger om de jeugdclub 

“De Stormvogels” te leiden en ook de Kompaskampen.  

Toen hoorde ik in 1968-69 van het werk van pater Paul 

Steels met migrantenjongens in de Noordwijk “de Foyer”. 

Daar voelde ik meer voor. Die hebben begeleiding har-

der nodig dan die van de kerk. Toen de volkse Noordwijk 

platgegooid werd voor het Manhattanproject vond “de 

Foyer” uiteindelijk een stek in de Werkhuizenstraat in 

Molenbeek, nu ook voor meisjes: samen spelen, huis-

werkbegeleiding enz. Ik heb “De Gabbers”, toen onze 

jeugdclub van 12-18 jaar, ingeschakeld om op woensdag-

middag de Molenbeekse kinderen te helpen opvangen.  

Deze zomer fietsen er 14, waaronder 3 of 4 meisjes naar 

Marokko (in Marseille op de boot). Vorig jaar zijn ze als oe-

fening naar Amsterdam gefietst! 

Dan zijn we de vrouwenwerking begonnen ”Dar al 

Amal”, “Huis van hoop” in De Ribaucourtstraat, vlak 

bij de Foyer. Daar is de leiding bij Loredana Marchi. 

Fantastisch werk. Een van de twee loopbruggen van het 

Noord Station naar Thurn en Taxis is naar haar genoemd 

(in het kader van vervrouwelijking van straatnamen).  

Nog even zeggen dat voor mij de verhuis naar Brussel een 

verademing was! Rotterdam was erg klein met veel soci-

ale controle. Daarom weet ik heel goed hoe vrouwen in 

Molenbeek onder de sociale controle lijden: altijd maar kri-

tiek op elkaar, daar ga je aan ten onder. 

En de kerk?
Mijn uitgangspunt is dat de kerk altijd zal blijven bestaan. 

Ze mag veranderen, maar het idee kerk blijft. Het is heel 

belangrijk elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Dan 

heb je geen psycholoog of psychiater nodig. Dat geldt niet 

alleen in Dar al Amal maar ook in de kerk. Mensen die te 

veel alleen zijn gaan piekeren. Mensen moet je nemen zoals 

ze zijn, anders heb je geen leven.

Opgetekend door A. Panhuis

Geboorte

Janneloes Bouman en Othman Faiza 

melden de geboorte van hun doch-

tertje Yara. Zij werd geboren op dinsdag 28 juni. 

Moeder en kind, en ook de papa maken het goed.  

We feliciteren Janneloes en Othman, en hun familie, met de 

geboorte van de kleine Yara.
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Bijbelkring in Wemmel  

Op bepaalde maandagen komt er in de namiddag een 
groep mensen bijeen in het huis van mevr. Annemarie 
Haverkorn in Wemmel. Haar adres staat in het gemeen-
teboekje, en afgezien daarvan kennen de meeste ge-
meenteleden het van allerlei eerdere gelegenheden. 
Op die middagen wordt rond een grote ta-
fel de Bijbel gelezen en het leven met al zijn ups en 
downs gevierd. Alle geïnteresseerden zijn van har-
te welkom als ze zich van tevoren even opgeven. 

In het nieuwe seizoen zullen deze Bijbelkringen ge-
houden worden  op de maandagen 19 septem-
ber, 10 oktober, 7 november en 5 december. 
Op de laatste bijeenkomst van het seizoen wordt boven-
dien de heilige Maaltijd gevierd.
De thema’s van de Bijbelkringen zullen later worden 
bekendgemaakt.
Namens de gastvrouw en de kringleden mag ik allen van 
harte welkom heten.

ds. Douwe Boelens

Bericht van het overlijden van Hanneke 
Schinkel 

Hierbij meld ik jullie het droeve bericht dat 
Hanneke dinsdag 5 juli in de vooravond is ingesla-
pen, na twee en een half jaar lijden. Ze was 73 jaar.  
Het was Hanneke’s uitdrukkelijke wens om de ge-
meente van de Graanmarktkerk te bedanken voor 
de vriendschap van de gemeenteleden en voor al-
les wat ze met jullie allen heeft mogen beleven.  
Voor haar was er een leven van voor en van na de kennisma-
king met de kerk. Daar is ze ontzettend dankbaar voor. Dat 
mensen er voor elkaar zijn. 

Zij heeft zelf de Bijbeltekst voor haar uitvaart gekozen, een 
tekst die al lang haar leidraad was:
“En dan zal alles u geopenbaard worden”.
Dat was haar zekerheid voor alle ‘waarom’-vragen van het 
leven. Die zullen beantwoord worden. 

Namens de familie, haar broer, 
Johan Schinkel 

Hanneke kreeg de doopnaam Hanna: “Hij – God – 
heeft mij begenadigd”. Deze betekenis gaven haar ou-
ders Hanneke mee. Geliefde dochter, geliefd zusje. 
In het grote gezin met kwetsbare jongste kinderen, wer-
den haar dromerigheid, haar scherp observeren-van-
af-de-zijlijn, haar neiging zich klein te maken niet al-
tijd recht gedaan. Zij was de eerste die naar een echte 
middelbare school ging, zij leerde gemakkelijk. Zij 
had zowel feeling voor talen als voor exacte vakken.  
In haar adolescentie ontpopte zij zich tot de idealiste, realis-
te én romantica die zij altijd zou blijven! Haar volwassenheid 
bracht zij door in Brussel. Zij ontplooide zich hier zowel be-
roepsmatig als sociaal en religieus. Zij stond velen terzijde, 
van persoon-tot-persoon en ook in commissies en raden.  
Haar huisje in Sint Pieters Woluwe was haar beschermen-
de oester. Ten tijde van haar ziekte bleek haar netwerk van 
lieve vrienden, bekenden en buren een fort van steun en 
aandacht. Het leven bracht haar veel verdriet maar ook veel 
rijkdom. Haar naamgeving werd bewaarheid.

 Johan Schinkel

In memoriam Jan 
Schietekatte  

“The aim of love is to love. No more no less” 
Oscar Wilde 

Wij namen afscheid van Jan Cornelis 
Schietekatte echtgenoot van Geertruida Eggens gebo-
ren te Nieuwerkerk (NL) op 31 mei 1937 en overleden te 
Wezembeek-Oppem op 17 juni 2022. 

Dit melden u met diepe droefheid: Geertruida Eggens, zijn 
echtgenote, zijn kinderen, zijn klein- en achterkleinkinderen.  
De afscheidsplechtigheid van Jan Schietekatte vond 
plaats in het crematorium ‘Hofheide’ te Nieuwrode 
(Holsbeek) op zaterdag 25 juni 2022, om 10 uur, in aanwe-
zigheid van ds. Douwe Boelens en enkele gemeenteleden.  
Ter herinnering aan Jan kan men een donatie doen aan 
“Stop Alzheimer” op rekeningnummer BE230006028467 
onder vermelding: ‘ter nagedachtenis van Jan Schietekatte’.

In memoriam Pim Lans 

Willem Lans Amsterdam (NL), 15 juni 
1953 - 
Miranda do Corvo (P), 13 juni 2022.

Het leven van Pim Lans werd op vrijdag 1 juli her-
dacht in onze kerk. Velen waren naar de kerk ge-
komen en een groot aantal volgden de livestream.  
Met veel verdriet maar ook met mooie herinneringen na-
men we afscheid van een bijzonder mens. In de dienst klonk 
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veel muziek van uiteenlopende stijlen. Dat paste bij Pim, die 
een brede muzikale interesse had. Vroeger musiceerde hij 
zelf! Speelde niet onverdienstelijk fagot. 

Na een periode als KRO verslaggever in Beiroet (Libanon) 
gewerkt te hebben, kwam Pim in de 70-iger jaren naar 
Brussel om theologie te studeren aan de Theologische 
Faculteit. Hij studeerde af op de theologie van de Stabat 
Mater van Rossini. Daarna bleef hij in België wonen.  
Hij werd leerkracht godsdienst aan de Europese School in 
Ukkel. Hij engageerde zich in “Churches’ Committee for 
Migrants in Europe” en werkte een tijd lang voor de PvdA-
fractie (NL) in het Europees Parlement in Brussel en hield 
zich o.a bezig met werkgelegenheidsprojecten. Hij trouwde 
en kreeg twee kinderen. 

Zijn dochter Jona en zoon Saul hielden in de afscheidsdienst 
een liefdevol verhaal over hun vader. Niet dat alles altijd 
even gemakkelijk was geweest. Hun ouders gingen uitein-
delijk gescheiden wegen. Pim woonde lang in Halle tot hij, 
na zijn pensioen, naar Portugal verhuisde. Ook toen bleef 
hij lid van onze kerk. Hij was ooit diaken en draaide mee 
in het koffierooster. Hij volgde in Portugal de livestream 
van de kerkdiensten en onderhield zijn contacten. In 
Co van Anken (vorig jaar overleden) vond hij veel steun.  
Pim was joviaal en gastvrij. Een goede gastheer was hij voor 
Co van Anken, die hem, samen met Gerda Meursing, twee 
keer in Portugal heeft bezocht. En ook voor Greet Heslinga 

en haar dochter die op de Dienstenveiling van Kerkkriebels, 
zijn aanbod voor twee dagen B&B, hadden gekocht. 

Pim was een innemende, dynamische en overrompelen-
de persoonlijkheid. Ook iemand, die niet altijd binnen de 
lijntjes kleurde. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid en het 
verlangen naar een betere wereld voor mens en dier, werd 
in de preek naar voren gebracht door de voorganger ds. 
Ernst Veen uit Leuven, een vriend van Pim. Met Pims’ ge-
vatte en intelligente humor, kon je lachen, maar hij kon 
ook heel serieus zijn; hij wist veel en zocht iets grondig uit. 
Hij had ook een minder gekende, diep tragische kant. 
Depressieve perioden brachten grote vertwijfeling. 
Uiteindelijk werd het leven te zwaar en koos hij ervoor om 
zijn leven te beëindigen. In een notitieboekje had hij ge-
schreven: “Ich habe genug”, verwijzend naar de cantate van 
Bach. Dit stuk werd na de preek gespeeld en ontroerde diep.  
Boven de rouwbrief stond een veelzeggende tekst van Goethe:  
“ Himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt. 
Glücklich allein, ist die Seele, die liebt”. 

Wij wensen Jona en Saul en ook Nelly, de moeder van zijn 
kinderen, en aan al Pims familieleden en vrienden, kracht 
toe om dit verlies te verwerken. Dat zij vooral de vele mooie 
herinneringen mogen vasthouden. 

Greet Heslinga 

VPKB

Geuzenfeest zondag 14 augustus 
“Geef vrede een kans” 
op de weide achter de pastorie, 
Korsele 39, 9667 Horebeke (St Maria Horebeke)

9.00 Onthaal en koffie
10.00  Oecumenische dienst met ds. Simon van der 
 Linden en pr. Patrick Derde
12.00 Muziek en aperitief, mogelijkheid tot bezoek aan 
 het museum
13.00 Fiesta Paella * 
15.00 Bleri Lleshi (filosoof) in gesprek met Piet Pirijns
17.00 Evening Song met ds. Van der Linden en organist 
 Sven Vermassen in de kerk
18.00  Muziek 
20.00  Kampvuur met … 

*Tickets voor de Paella verplicht te bestellen voor 8 augustus op 
www.Geuzenfeest.be

Er is een vegetarisch alternatief. Volwassenen: €18,
Kinderen 6 -11 jaar: €9, Kinderen t/m 5 jaar gratis. 
Na ontvangst van de bevestiging te betalen op rekeningnummer:  
BE75 0014 0572 9151 van de vzw ‘De Geuzenhoek”. 
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Protestants Sociaal Centrum 
(PSC)

Onze PKB kerk engageert zich, naast de 
inzet van gemeenteleden, ook financi-
eel voor de werking van het Protestants 
Sociaal Centrum, Cansstraat 12, 1050 Elsene. 

U ontving via onze kerk per mail de laatste ‘Newsbrief’ van 
het PSC. Voor een paar punten vragen we uw aandacht:

1. Oproep: 

- Boetiek: open op donderdagmorgen tot 13 u. Wij zijn op-
zoek naar vrijwilligers voor dinsdag van 10-13 uur, om te 
helpen de winkel beter in te richten en de grote hoeveel-
heid kleding die we krijgen te sorteren. 

- In september met het nieuwe schooljaar staan gezinnen 
weer voor de schooluitgaven. De prijs van papier is met 

25% gestegen en dat zal voelbaar zijn bij de eerste aan-
kopen. Daarenboven zijn er weer de schoolreisjes, de uit-
stappen, de zeeklassen of groene klassen enz. We zoeken 
sponsors. De sociaal assistenten van het PSC zijn verant-
woordelijk voor de toekenning van een ondersteuning.  
Rekeningnummer van het PSC: BE77 4245 5403 7142 
m.v.v. ‘Aide à l’enfance’. 

2. Ons Jaarfeest! Noteer alvast 7 oktober!

Na twee coronajaren is het weer mogelijk om samen met 
onze klanten, personeel, kerkleden en donateurs deze fami-
liedag te vieren, op de eerste vrijdag van oktober. 

Giften aan het PSC zijn vanaf €40 fiscaal aftrekbaar.  
Rekeningnummer Prot. Sociaal Centrum:  
BE77 4245 5403 7142
Vermelding: Gift, Fiscaal attest a.u.b. 

Velen onder u zullen het zich herinneren. In 2013 en 2014 
verbleef de familie Ismaili bij ons in de kerk. Ondertussen 
heeft de familie haar leven goed op orde en woont in Wesel, 
Duitsland.

Onlangs is de familie getroffen door een grote ramp. In fe-
bruari van dit jaar is de oudste zoon Elmaz omgekomen bij 
een tragisch auto-ongeluk. Hij zat achterin in een auto die de 
Rijn is ingereden. Hij is 19 jaar oud geworden. Behalve Elmaz 
zijn ook zijn twee beste vrienden omgekomen. In juni heb 
ik de familie bezocht. Moeder Gardijana verkeert in diepe 
rouw en ook de andere kinderen hebben het heel moeilijk 

om het verlies van hun geliefde broer te verwerken. Extra 
verdrietig was het om te horen dat Elmaz juist zijn opleiding 
tot kok op de hotelschool met goed gevolg had afgerond.  
Samen met Gardijana en de oudste dochter Rahela (25 jr) 
heb ik het graf van Elmaz bezocht.

Wat me trof is dat Gardijana vertelde hoe ze de kracht 
vindt om door te gaan met haar leven. Haar geloof in God 
en Jezus betekent heel veel voor haar. ´Nabijheid ervaren´ 

Ingezonden

Elmaz 2013

Fam bij ons in de krocht 2013
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klinkt bijna te plat in een verdriet dat zo groot is. Maar na 

de eerste verschrikkelijke weken is ze weer aan het werk ge-

gaan. Gardijana (44 jr) is bejaardenverzorgster en werkt in 

Wesel in een verzorgingstehuis dat op loopafstand van haar 

woning ligt. Ze is geliefd bij haar cliënten en haar collega´s. 

Ze voelde zich gedragen door het intense medeleven dat ze 

ontving in context van haar werk. Daarnaast is er ook veel 

medeleven betuigd door burgers van de stad Wesel. Het 

stadsbestuur heeft een gedenkplaats voor de drie jongens 

laten maken op de plek waar de auto ter water is geraakt. 

Rahela vertelde dat het in Wesel voor het eerst in hun leven 

is, dat zij en haar familieleden zich echt geaccepteerd weten 

en zich helemaal thuis voelen.

Rahela is inmiddels doktersassistente. Zij heeft tijdens de 

coronacrisis hard gewerkt om vaccinaties te geven. Haar 

zuster Sara (21 jr) is verpleegster. Zij moest helaas werken 

op de dag dat ik op bezoek was. De middelste zuster, Sunita 

(23 jr), was ook niet thuis in verband met een stage elders. 

De jongste jongen, Enoch, is nu 16 jaar en zit op de middel-

bare school. Hij mist zijn grote broer heel erg. 

Bij mijn vertrek bonden Gardijana en Rahela mij op het 

hart om de gemeente in Brussel te groeten en te bedanken 

voor de hulp die de familie negen jaar geleden geboden is. 

Die hulp heeft hen geholpen om op een cruciaal moment 

de juiste draad te vinden om hun leven zelf op te kunnen 

bouwen. Dat heeft voor hen het grote verschil gemaakt. Ze 

waardeerden het dan ook dat er vanuit dit ´verleden´ nu 

ook aandacht is voor hun verdriet.

Ds. Anne Kooi  

(van 2012 -2019 predikant PKB, nu predikant op Texel)moeder en dochter bij het graf van Elmaz

Live-stream 
 
Lieve Cathrien,  
Graag wil ik je danken voor je aandeel in de dienst rond 
Pim. Ik was heel blij dat het op deze manier mogelijk was 
erbij te kunnen zijn. 

Het overlijden van Pim heeft me geraakt, ook de dienst 
ontroerde mij. Erbij te kunnen zijn geeft dan ervaring van 
gemeenschap, toch het kenmerk van ons kerk-zijn. 

Ik voelde mij dankbaar dat het ook nu bij deze dienst voor 
Pim weer mogelijk gemaakt was en dat is echt niet vanzelf-
sprekend en heeft beslist de nodige energie gevraagd.
Het is zoveel meer dan alleen een technisch “hoogstandje”, 
het is erbij zijn, met elkaar samen zijn, verbonden zijn met 
hen die op die zo vertrouwde plek zijn, en ook met degenen 
die meekijken. 
Een nieuwe manier van kerk-zijn misschien.  

Voor mij is jullie voortdurende inspanning op dit techni-

sche terrein en de tijdige communicatie daarrond heel 

waardevol, zodoende kan ik er telkens bij zijn, nu dit live 

niet meer te realiseren is. 

Ik weet natuurlijk wel dat veel mensen hier energie en 

tijd ingestopt hebben. Als je wil kan je hun ook mijn dank 

overbrengen.  

Dit wilde ik dan een keertje “hardop” zeggen op digitale wij-

ze, zodat je het kan “horen” en het niet alleen maar mijn 

gedachten zijn. 

Ik las eens, “een gedachte bestaat pas, als die uitgesproken 

wordt”.

Dus bij deze, met een hartelijke groet, 

Wilma  
(Wilma Kimmel-van Helden, Hoeilaart)  
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Wilde bloemen 

Zijn de wilde bloemen zaadjes, die u 
zaaide opgekomen?

Hierbij een foto van de wilde bloemen 
in een  hoekje van mijn tuin.   

Dit is het resultaat van de zaadjes, 
die werden uitgedeeld op de VPKB- 
Klimaatsynode op 19 maart jl.
En ook na de kerkdienst in onze kerk 
op zondag 27 maart, werden zakjes 
met wilde bloemen-zaad, uitgedeeld. 
Misschien hebben meer gemeentele-

den zo’n mooi “wild hoekje” in 
hun tuin. Deze zogenaamde wil-
de bloemen trekken vooral vlin-
ders en bijen aan.. Een plezier om 
naar te kijken! En essentieel voor 
een gezonde natuur.
De uitgedeelde zakjes met zaad 
stonden symbool voor de aan-
dacht, die we als kerken willen 
hebben voor de Zorg voor de 
Schepping. En, dat het klimaat 
ook een zaak van geloof is.

 Greet Heslinga

Mijn lindeboom 

Iedere jaargetijde heeft zijn charme! Akkoord! Maar als de 
bladeren van mijn lindeboom opnieuw ontluiken, dan geeft 
dit toch een héérlijk gevoel en een pracht om naar te kijken. 
Zij die mijn lindeboom al hebben gezien, zullen dit beamen. 
Het is niet zomaar een lindeboom.

Even een toelichting: ik hou van lindebomen en treurwil-
gen. Mijn tuin is wel groot, maar niet zoooo groot dat ik er 
beide kan laten groeien. Voor een treurwilg heb je ook liefst 
een vijver nodig. Dus heb ik (zonder enige manipulatie) een 

treurwilglindeboom in mijn tuin staan. Daar ik mijn linde-
boom nooit heb laten snoeien, hangen de onderste takken 
tot op de grond. Wat een pracht! Er onder zitten geeft een 
oase van rust. Je bent alleen, niemand ziet je, je kunt tot rust 
komen en je bent één met God en de natuur. Ja, met God, 
want als ik hier zo zit dan vergelijk ik deze plaats met Psalm 
23 van David: 

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in groene weiden (onder mijn lindeboom)
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 

Inderdaad, hier op deze plek kan ik mijn hart en geest open-
stellen voor de Heer en voel ik zijn nabijheid. Hier krijg ik 
inspiratie, hier word ik niet afgeleid door aardse dingen. 

Al gaat mijn weg door een donker dal,  
ik vrees geen gevaar,  
want U bent bij mij,  
uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 

Ik wens aan éénieder van jullie zo’n plek waar jullie tot rust 
kunnen komen in deze hectische tijden. Waar jullie echt de 
nabijheid van de Heer kunnen voelen en waar jullie echt in 
gesprek kunnen gaan met Hem. En als jullie dan naar jullie 
hart luisteren dan horen jullie ook het antwoord. Maar ver-
geet nooit: “uw wil geschiede”, want je weet nooit of het 
antwoord wel het antwoord is dat jullie hadden verwacht. 

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,  
ik keer terug in het huis van de Heer  
tot in lengte van dagen. 

Johanna Jonkman (scriba Bethlehemkerk)
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Misschien kennen jullie het verhaal van ‘het verlo-
ren schaap’ (Lucas 15:3-7). De herder heeft 100 scha-
pen maar als hij ’s avonds weer bij de schaapskooi komt 
en hij ze allemaal telt, mist hij er eentje. Hij laat de 99 
achter en gaat opzoek naar dat éne verloren schaapje.  
Zo horen ook de mensen bij elkaar en allemaal samen bij 
God. God kan niemand missen. 
Je ouders of grootouders kennen vast wel het zinnetje “waar 

twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, daar…. “ Kun jij het 
aanvullen? Het staat in Matteüs 18:20.
Hieronder vind je drie figuurtjes. Maak er zo 6 of 10 of 20. 
Als je er veel maakt en op de stippellijn vouwt kun je een 
mooie cirkel maken. Misschien kun je de poppetjes eerst 
met kleurige papiertjes aankleden en hen vrolijke gezichtjes 
geven en een leuke pruik of pet, zoals op de tekening eron-
der. Veel plezier! 
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Kerkenraad
Ds. Douwe Boelens – voorzitter 02 309 46 82
Dhr. Eugène Kitoko - diaken 0485 024 912
Mw. Paola Vitulano - diaken 0478 607 879
Dhr. Jart Voortman – diaken 02 358 57 29
Mw. Anita Bultena – ouderling 02 734 52 13
Dhr. Lex Buddingh – ouderling 02 772 70 23
Scriba: lex.buddingh@skynet.be
Dagelijks Bestuur
Dhr. Bert Kuypers – voorzitter 056 20 54 39
Dhr. Mark de Geus – penningmeester 02 660 53 33

Vrijwillige bijdragen: Mw. Ingrid Vercruysse 02 251 59 30
Commissaris gebouwen: Dhr. Theo Orie 02 466 54 90
Archivaris: Dhr. Wim De Hertogh 02 267 66 76
Website: Ds. Douwe Boelens

Kinder- en Jeugdwerk
Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst
Kinderkerk (tot 12 jaar):
Janneloes Bouman 0472 920 609
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 (052 25 56 11)

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

Consulent: ds. Petra Schipper

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

Walcourtstraat 103,
1070 Anderlecht

Voorganger: Dhr. Bram Meertens

Secretariaat:
p/a Johanna Jonkman
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


