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De redactie behoudt zich het recht voor  

om een ingezonden artikel in te korten,  

redactioneel te bewerken of niet te publiceren. 

Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen  

en slechts ten dele voor de stijl.  

Reacties zijn altijd welkom! 

Afbeelding voorblad:  

“ Als een herder zal hij zijn kudde weiden, in zijn arm brengt hij de 

lammeren samen” (Jes.40:11) “..als hij het verlorene vindt tilt hij het 

met blijdschap op zijn schouders” (Luk.15:5)  

 

Colofon 

De Protestantse Kerkbrief is het maandblad 

van de Protestantse Kerk Brussel. 

Het verschijnt op de laatste zondag van elke 

maand, behalve in januari en augustus. 
  

Redactie 

ds. Douwe Boelens, ds. Anne Kooi,  

Antoinette Panhuis, Lilian Major (lay-out)  
  

E-mailadres 

kerkbrief@gmail.com 
  

Druk 

Drukkerij Colson, Zellik 
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 13           Oecumenisch Forum Overijse, 20:00 uur 

 23 Kerstviering Anderlecht  15.00 

 25 VRT Kerstdienst Zwitserland  10.00 

Januari  

 10 Bijbelstudie Tervuren  10.30 

 13 18+ Ontmoeting in de kerk  12.00 

 14 Bijbelkring in Wemmel 14.30 

 22 Oecumenische dienst Vossem  20.00 

 24 Interkerkelijke gebedswake voor de eenheid 

  St. Mariakerk, Schaarbeek  19.00  

 27 Napraten kerkdienst in de kerk  12.15 
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17 18+ Ontmoeting in de kerk  12.00 
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     Meditatie 

K 
erst is iets dat je viert. Samen met anderen. In de praktijk vier je dat vaak met je directe familie, soms in 

de vriendenkring. Vaak is de kerkgang een onderdeel van de gezelligheid, vaak ook niet (meer) als je 

naar de hedendaagse samenleving kijkt. Tegelijkertijd voelen veel mensen wel een onbestemde 

spanning tussen wat je van oudsher meegekregen hebt over het Kerstfeest, en de huidige praktijk van 

gecommercialiseerde gezelligheid.  
 

Ik kan het niemand verwijten. De wereld is immers koud, het leven is hard, de mensen onverschillig?  Vluchten 

mag. Met Kerst gunnen we onszelf soms een reflectie op de werkelijkheid, een besef van dat het eigenlijk anders 

zou moeten. Tijdelijk schuilen kun je in een ontroerende film. Bijvoorbeeld die over een moderne ´Scrooge´, de 

vrek die alles heeft, maar doodongelukkig is, de tragische eenzame figuur van Charles Dickens. Dat gevoel van 

ontroering doet iets in ons resoneren. We herkennen de verleidingen en we zien de valkuilen. We nemen ons 

voor om het zelf anders te doen. Maar eerlijk is eerlijk, dat tijdelijke Kerstgevoel verandert ten diepste niets aan 

de werkelijkheid. 
 

Het besef van een veilige weinigzeggende Kerst, werd bij mij hard onderuitgehaald toen ik de bijgaande 

afbeelding zag. Het is een schilderij van Hans Versteeg uit 2017 dat een hedendaagse madonna afbeeldt. Hij 

geeft zijn schilderij een dubbele naam: Madonna del Mare Nostrum, (Madonna van de Middellandse zee) / 

Mantel der liefde. 

           www.hansaversteeg.com 

 

We zien een Christuskind dat, gered uit de zee, beschermd wordt met het bekende crisisfolie van aluminium. Het 

schilderij is vooral een commentaar op de wereld van vandaag. Prachtig is de sereniteit die van de beide figuren 

uitgaat. Opeens krijgt het verhaal van Kerst zijn betekenis in het hier en nu! Dit bijna iconische beeld laat zien wat 

er met mensen gebeurt tijdens ´onze wacht´ op aarde. Het belangrijkste is dat we beseffen dat niet wij dit kind 

redden, maar dat dit kind ons redt. Het redt ons namelijk van de betekenisloosheid van Kerst en van het 

christelijk geloof, en het redt ons uit de zinloosheid van ons bestaan. Dit Christuskind belichaamt de hoop die ons 

gegeven wordt op een wereld waar ieder mens, van jong tot oud gezien, gered, en rechtgedaan wordt, en ook 

genezen kan.  

Het ´Troost, troost mijn volk´ van Jesaja (40:1) maakt deze Jezusgestalte in zijn aluminium mantel der liefde, tot 

waarheid. 

           ds. Anne Kooi 

De betekenis van het feest van Kerst  



 

4 

 Kerkdiensten 
De diensten beginnen om 10.15 uur 

Zondag 2 december 
Jeudgadventsdienst 

 

Voorganger:  ds. A. Kooi 

Ambtsdrager:  P. Vitulano   

Gem.lid v.Dienst*:  A. Kolodziejak  

Collectant:  G. van der Linden 

Welkom:  G. van der Linden  

Organist:  F. Snyers 

Geluid:  H. Scholten 

Kindernevendienst: Eugéne Kitoko 

Babyoppas:  A. Haverkorn van Rijsewijk 

Koffie:  fam. Scholten, J. van Drimmelen 

Collectes:  1: PSC; 2: Kerk 

 

Zondag 9 december 
Dienst van Schrift en Tafel - Kinderavondmaal 

 

Voorganger:  ds. D. Boelens 

Ambtsdrager:  R. van Drimmelen 

Gem.lid v.Dienst*:  G. Minnee 

Collectant:  L. Buddingh 

Welkom:  G. Heslinga  

Organist:  R. Auquier 

Geluid:  M. Heemskerk 

Kindernevendienst: Lex Buddingh 

Babyoppas:  K.-E. Röpke-Sung 

Koffie:  fam. Bronkhorst, fam. Voortman 

Collectes:  1: Diaconie; 2: Kerk 

 

Zondag 16 december 
 

Voorganger:  ds. A. Kooi 

Ambtsdrager:  T. Orie 

Gem.lid v.Dienst*:  H. Dille 

Collectant:  J. K. van der Meer 

Welkom:  C. Dille 

Organist:  A.-T. Seinen 

Geluid:  C. Orie 

Kindernevendienst: Annemieke Buddingh-Slim 

Babyoppas:  H. Schinkel 

Koffie:  C. Dille, fam. Somsen 

Collectes:  1: Nederlands-Vlaams                  

         Bijbelgenootschap; 2: Kerk 

Zondag 23 december 
Kinderkerst 

 

Voorganger:  ds. D. Boelens 

Ambtsdrager:  P. Vitulano 

Gem.lid v.Dienst*:  H. Schinkel 

Collectant:  H. De Hertogh 

Welkom:  J. Bastiaens  

Organist:  R. Auquier 

Geluid:  B. Noë 

Kindernevendienst: Anita Bultena 

Babyoppas:  J. Bastiaens 

Koffie:  F. Meiboom, R. van Dijk 

Collectes:  1: Kerk en wereld; 2: Kerk 

 

Dinsdag 25 december 
Kerstdienst 

 

Voorganger:  ds. A. Kooi 

Ambtsdrager:  R. van Drimmelen 

Gem.lid v.Dienst*: O. Chrispeels 

Collectant:  B. Kuypers 

Welkom:  F. Vrydag 

Organist:  A. Rusakova 

Geluid:   J. K. van der Meer 

Kindernevendienst: Eugéne Kitoko 

Babyoppas:  A. Panhuis  

Koffie:   N. Vrydag, M. Chrispeels 

Collectes:  1: Ik help een kind; 2: Kerk 

 

Zondag 30 december 
 

Voorganger:  ds. D. Boelens 

Ambtsdrager:  T. Orie   

Gem.lid v.Dienst*:  J. Voortman  

Collectant:  M. de Geus 

Welkom:  fam. de Geus  

Organist:  F. Snyers 

Geluid:  Y. Sinnema 

Kindernevendienst: Annemieke Buddingh-Slim 

Babyoppas:  L. de Geus 

Koffie:  G. Heslinga, fam. Voortman 

Collectes:  1: VPKB; 2: Kerk 
 

* gemeentelid van dienst staat in voor welkom, collecte 

en geld tellen 



 5 

 
 

Zondag 6 januari 
Dienst van Schrift en Tafel 

 

Voorganger:  ds. A. Kooi 

Ambtsdrager:  R. van Drimmelen 

Gem.lid v.Dienst*:  G. Minnee 

Collectant:  M. Rahusen 

Welkom:  L. Buddingh  

Organist:  F. Snyers 

Geluid:  H. Scholten 

Kindernevendienst: Lex Buddingh 

Babyoppas:  N. Scholten 

Koffie:  fam. Bronkhorst,  

  J. van Drimmelen 

Collectes:  1: Diaconie; 2: Kerk 

 

Zondag 13 januari 
 

Voorganger:  ds. D. Boelens 

Ambtsdrager:  P. Vitulano 

Gem.lid v.Dienst*:  A. Kolodziejak 

Collectant:  G. Heslinga 

Welkom:  G. Heslinga  

Organist:  R. Auquier 

Geluid:  M. Heemskerk 

Kindernevendienst: Annemieke Buddingh-Slim 

Babyoppas:  A. Haverkorn van Rijsewijk 

Koffie:  fam. Scholten, I. Modderman 

Collectes:  1: Leprazending; 2: Kerk 

 

Zondag 20 januari 
 

Voorganger:  ds. T. Schouten 

Ambtsdrager:  T. Orie 

Gem.lid v.Dienst*:  H. Dille 

Collectant:  B. Kuypers 

Welkom:  C. Dille  

Organist:  A. Rusakova 

Geluid:  C. Orie 

Kindernevendienst: Thonny Visser 

Babyoppas:  J. Wilbrenninck 

Koffie:  C. Dille, fam. W. De Hertogh 

Collectes:  1: Kerk en wereld; 2: Kerk 

 
22 januari: oecumenische dienst  

‘Week van de Eenheid’ te Vossem, 20:00 uur   

Zondag 27 januari 
 

Voorganger:  ds. A. Kooi 

Ambtsdrager:  P. Vitulano 

Gem.lid v.Dienst*:  O. Chrispeels 

Collectant:  H. De Hertogh 

Welkom:  F. Vrydag  

Organist:  R. Auquier 

Geluid:  B. Noë 

Kindernevendienst: Anita Bultena 

Babyoppas:  L. de Geus 

Koffie:  F. Meiboom, N. Vrydag 

Collectes:  1: PSC; 2: Kerk 

 

Zondag 3 februari 
Dienst van Schrift en Tafel 

 

Voorganger:  ds. D. Boelens 

Ambtsdrager:  R. van Drimmelen 

Gem.lid v.Dienst*:  H. Schinkel 

Collectant:  G. van der Linden 

Welkom:  G. van der Linden  

Organist:  F. Snyers 

Geluid:  J. K. van der Meer 

Kindernevendienst: Eugéne Kitoko 

Babyoppas:  K.-E. Röpke-Sung 

Koffie:  fam. Somsen, R. van Dijk 

Collectes:  1: Diaconie; 2: Kerk 

 

Zondag 10 februari 
 

Voorganger:  ds. A. Kooi 

Ambtsdrager:  T. Orie 

Gem.lid v.Dienst*:  G. Minnee 

Collectant:  P. Van den Steene 

Welkom:  J. Bastiaens 

Organist:  R. Auquier 

Geluid:  Y. Sinnema 

Kindernevendienst: Annemieke Buddingh-Slim 

Babyoppas:  J. Bastiaens 

Koffie:  fam. Bronkhorst,  

         fam. Voortman 

Collectes:  1: VPKB; 2: Kerk 

 
* gemeentelid van dienst staat in voor welkom, 

collecte en geld tellen 

 Kerkdiensten 
De diensten beginnen om 10.15 uur 
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Bijbelleesrooster  

december 
 

 

Zaterdag 1 december Lucas 1,26-38 

 

Zondag  2 december          Openbaring 8,1-13 

Maandag 3 december       Openbaring 9,1-12 

Dinsdag 4 december          Openbaring 9,13-21 

Woensdag      5 december          Openbaring 10,1-11 

Donderdag     6 december          Openbaring 11,1-14 

Vrijdag            7 december Openbaring 11,15-19 

Zaterdag 8 december Lucas 1,39-56 

 

Zondag  9 december Openbaring 12,1-12 

Maandag 10 december Openbaring 12,13-18 

Dinsdag 11 december Openbaring 13,1-10 

Woensdag 12 december Openbaring 13,11-18 

Donderdag 13 december Openbaring 14,1-13 

Vrijdag  14 december Openbaring 14,14-20 

Zaterdag 15 december Openbaring 15,1-8 

 

Zondag  16 december Openbaring 16,1-11 

Maandag 17 december Openbaring 16,12-21 

Dinsdag 18 december Openbaring 17,1-8 

Woensdag 19 december Openbaring 17,9-18 

Donderdag 20 december Openbaring 18,1-8 

Vrijdag  21 december Openbaring 18,9-24 

Zaterdag 22 december Openbaring 19,1-10 

 

Zondag  23 december Lucas 1,57-66 

Maandag 24 december Lucas 1,67-80 

Dinsdag 25 december Lucas 2,1-21 

Woensdag 26 december Handelingen 6,8–15 

Donderdag 27 december Handelingen 7,1-16 

Vrijdag  28 december Handelingen 7,17-34 

Zaterdag 29 december Handelingen 7,35-43 

 

Zondag  30 december Handelingen 7,44-60 

Maandag 31 december Psalm 147 

Op de website van onze kerk vindt u elke dag 

rechtsboven de dagtekst van het Bijbelleesrooster.  

Gedachtenisdienst  

op de laatste zondag  

van het kerkelijk jaar 
 

Tijdens de voleindingszondag gedenken we hen die 

ons dit afgelopen jaar ontvielen. 

Op deze zondag, die dit jaar op 25 november valt, 

worden de namen genoemd van Jozien Smilde, Huub 

van Veen, Jaap Houtman en Jaap Kersloot. Hun 

namen worden in herinnering gebracht in grote 

dankbaarheid voor wat zij voor ons betekenden, de 

teksten worden uitgesproken die we hen bij hun uit-

vaart meegaven en voor elk wordt een gedachtenis-

kaars ontstoken. 

Daarnaast heeft elke kerkganger de gelegenheid om 

persoonlijk een dierbare te gedenken die waar dan 

ook of wanneer dan ook overleden is. 
 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar sluit een 

gedenkwaardig en bewogen jaar af. Hierna mogen we 

onze blik richten naar Advent. Het gloren van hoop op 

een geredde en genezen toekomst mag ons tot troost 

zijn. 

    ds. Anne Kooi  

 Kerkdiensten 
De diensten beginnen om 10.15 uur 

Zondag 17 februari 
 

Voorganger:  ds. D. Boelens 

Ambtsdrager:  P. Vitulano 

Gem.lid v.Dienst*:  J. Voortman 

Collectant:  M. Rahusen 

Welkom:  G. Heslinga 

Organist:  A. Rusakova 

Geluid:  H. Scholten 

Kindernevendienst: Anita Bultena 

Babyoppas:  N. Scholten 

Koffie:  G. Heslinga, L. de Guis 

Collectes:  1: Kerk en wereld; 2: Kerk 

 

Zondag 24 februari 
 

Voorganger:  ds. A. Kooi 

Ambtsdrager:  R. van Drimmelen  

Gem.lid v.Dienst*:  A. Kolodziejak 

Collectant:  M. de Geus 

Welkom:  L. Buddingh 

Organist:  R. Auquier 

Geluid:  M. Heemskerk 

Kindernevendienst: L. Buddingh 

Babyoppas:  A. Haverkorn van Rijsewijk 

Koffie:  fam. Scholten, J. van Drimmelen 

Collectes:  1: PSC; 2: Kerk 
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Bijbelleesrooster 

Bijbelleesrooster  

januari 
 

 

Dinsdag  1 januari Psalm 75 

Woensdag 2 januari Openbaring 19:11-21 

Donderdag 3 januari Openbaring 20:1-10 

Vrijdag  4 januari Openbaring 20:11-15 

Zaterdag 5 januari Openbaring 21:1-8 
 

Zondag  6 januari Openbaring 21:9-27 

Maandag 7 januari Openbaring 22:1-11 

Dinsdag  8 januari Openbaring 22:12-21 

Woensdag 9 januari Lucas 2:22-35 

Donderdag 10 januari Lucas 2:36-40 

Vrijdag  11 januari Lucas 2:41-52 

Zaterdag 12 januari Lucas 3:1-14 
 

Zondag  13 januari Lucas 3:15-22(38) 

Maandag 14 januari Jesaja 40:1-11 

Dinsdag  15 januari Jesaja 40:12-20 

woensdag 16 januari Jesaja 40:21-31 

Donderdag 17 januari Ester 1:1-12 

Vrijdag  18 januari Ester 1:13-22 

Zaterdag 19 januari Ester 2:1-11 
 

Zondag  20 januari Ester 2:12-18 

Maandag 21 januari Ester 2:19-23 

Dinsdag  22 januari Psalm 26 

Woensdag 23 januari Lucas 4:1-13 

Donderdag 24 januari Lucas 4:14-30 

Vrijdag  25 januari Lucas 4:31-37 

Zaterdag 26 januari Lucas 4:38-44 
 

Zondag  27 januari Ester 3:1-11 

Maandag 28 januari Ester 3:12-15 

Dinsdag  29 januari Ester 4:1-8 

Woensdag 30 januari Ester 4:9-17 

Donderdag 31 januari Ester 5:1-14 

Bijbelleesrooster  

februari 
 

 

Vrijdag  1 februari Ester 6:1-14 

Zaterdag 2 februari Ester 7:1–8:2 
 

Zondag  3 februari Psalm 82 

Maandag 4 februari Jeremia 1:1-10 

Dinsdag  5 februari Jeremia 1:11-19 

Woensdag 6 februari Jeremia 2:1-13 

Donderdag 7 februari Jeremia 2:14-22 

Vrijdag  8 februari Jeremia 2:23-29 

Zaterdag 9 februari Jeremia 2:30-37 
 

Zondag  10 februari Lucas 5:1-11 

Maandag 11 februari Lucas 5:12-16 

Dinsdag  12 februari Lucas 5:17-26 

Woensdag 13 februari Lucas 5:27-39 

Donderdag 14 februari Psalm 36 

Vrijdag  15 februari Jeremia 3:1-11 

Zaterdag 16 februari Jeremia 3:12-21 
 

Zondag  17 februari Jeremia 3:22–4:2 

Maandag 18 februari Jeremia 4:3-18 

Dinsdag  19 februari Jeremia 4:19-31 

Woensdag 20 februari Jeremia 5:1-14 

Donderdag 21 februari Jeremia 5:15-31 

Vrijdag  22 februari Psalm 137 

Zaterdag 23 februari Ester 8:3-17 
 

Zondag  24 februari Ester 9:1-15 

Maandag 25 februari Ester 9:16-23 

Dinsdag  26 februari Ester 9:24-28 

Woensdag 27 februari Ester 9:29–10:3 

Donderdag 28 februari Psalm 94 

Op de website van onze kerk vindt u elke dag 

rechtsboven de dagtekst van het Bijbelleesrooster.  
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Berichten van Anderlecht 
De diensten beginnen om 10.00 uur 

Protestantse Kerk in Anderlecht - Bethlehemkerk 

Walcourtstraat 103, 1070 Anderlecht 

Secretariaat van de kerk 

secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com 

Giften en bijdragen 

IBAN: BE75 4250 1016 1151  BIC: KREDBEBB 

t.n.v. Protestantse Kerk van Anderlecht 

Zondag 2 december 
dienst van Schrift en Tafel 

 

Voorganger:  ds. D. Boelens 

Ambtsdrager:  dhr. H. Van de Wouwer 

Collectes:  Kerk en Diaconie 

Adventsontbijt om 9:00 uur 
 

Zondag 9 en 30 december 
Geen dienst 

 

Zondag 16 december 
 

Voorganger:  ds. G. Snauwaert 
 

Zondag 23 december 
 

Kinderkerstfeest aan de Nieuwe Graanmarkt, 10.15 uur 

Kerstviering Bethlehemkerk bij mevr. J. Jonkman,  

15.00 uur 
 

Zondag 6 en 20 januari 
Geen dienst 

 

Zondag 13 januari 
dienst van Schrift en Tafel 

 

Voorganger: ds. G. Snauwaert 

Collectes: Kerk en Diaconie 
 

Zondag 27 januari 
   

Voorganger: ds. D. Boelens 

Collecte: Leprazending-België vzw 

Na de dienst: Nieuwjaarsreceptie 

gemeente wil in gebed om hen heen staan, verdriet 

en hoop met hen en met elkaar delen. 

Op 16 december hoopt mevr. Angèle Stevens 96 jaar 

te worden. We wensen haar en haar familieleden een 

fijne, gezellige dag toe, en vooral veel goede moed 

voor de dagen dat de fysieke krachten minder 

worden. Ook u bent in onze gebeden! 
 

Op zondag 2 december wordt om 9.00 uur het 

adventsontbijt gehouden. Daarna begint de kerk-

dienst, een dienst met nog een maaltijd: de ‘Maaltijd 

van de Heer’. 

Op 23 december staan er twee mogelijkheden op het 

programma. Om 10.15 begint het “Kinderkerstfeest’ in 

de kerk aan de Nieuwe Graanmarkt. Alle mensen van 

de Bethlehemkerk zijn van harte uitgenodigd om 

daarbij te zijn. Die namiddag begint om 15.00 uur de 

Kerstviering bij mevr. Johanna Jonkman thuis. Ook 

daar: welkom! 
 

Intussen is de zoektocht naar een pionier terug op 

gang gekomen. Er is een tweede advertentie ver-

schenen, op grond waarvan kandidaten zich kunnen 

aanmelden. De uiterste datum om dat te doen, is 1 

januari 2019. Dit betekent dat we bij het verschijnen 

van de volgende Kerkbrief al precies hopen te weten 

wie zich hebben aangemeld. U zult dan spoedig op de 

hoogte worden gebracht. 

De volgende Radenvergadering zal worden gehouden 

op dinsdag 4 december, van 10.00 tot 12.00 uur. 

Op 27 januari, 24 februari en 17 maart hoop ik bij u 

voor te gaan in de dienst. 

Verder is er een lijst opgesteld met elf mensen, die elk 

€ 5,00/maand zullen schenken aan voedselpakketten 

voor het PSC. Er is contact gelegd met het PSC om 

verdere afspraken te maken rond deze toezegging. 
 

Nu eerst wens ik u allen een zeer gezegend, liefdevol 

Kerstfeest toe en een vreugdevolle overgang naar het 

nieuwe jaar! 

“In goede machten liefderijk geborgen/verwachten wij 

getroost wat komen mag./God is met ons des avonds 

en des morgens,/is zeker met ons elke nieuwe 

dag.” (Gezang 398:7) 
  

Hartelijke groeten:  

   ds. Douwe Boelens, consulent 

Goede vrienden van de Bethlehemkerk, 
 

In veel gemeenten is het gewoonte om op de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar stil te staan bij de 

mensen die ons ontvallen zijn. Dit jaar was er in de 

Bethlehemkerk geen dienst op zondag 25 november, 

maar de zondag daarvoor, 18 november, waren we 

wel bij elkaar. Die dienst stond in het teken van de 

‘voleinding’. 

Eén persoon moet in dit verband met name genoemd 

worden: mevr. Maria Delloiter, de echtgenote van 

Julien Van de Wouwer. Zij overleed op 29 december 

2017. Verbonden door vele draden van genegenheid 

en liefde dachten we aan haar en aan alle andere 

geliefden die wij eerder uit handen hebben moeten 

geven en die we toevertrouwden aan de handen van 

God.  

We dachten ook aan Freddy, voor wie deze maanden 

van het jaar zowel psychisch als fysiek erg zwaar zijn. 

We wensen hem en alle leden van hun gezin kracht en 

troost toe in het verdriet dat hun overkomen is; de 
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 Uit de Kerkenraad  
In deze rubriek wil de kerkenraad de gemeenteleden op de hoogte houden van de voornaamste (niet vertrouwelijke) onderwerpen die behandeld 

zijn, beslissingen die zijn genomen, alsmede van toekomstige plannen. Suggesties en vragen kunt u te allen tijde voorleggen aan de Scriba, 

robvandrimmelen4@gmail.com, die voor een zo snel mogelijke reactie van de kerkenraad zal instaan. 

Eindejaarsactie Diaconie 
 

Graag wil de kerkenraad ook dit jaar via de 

‘Eindejaarsactie Diaconie’ een beroep doen op de 

vrijgevigheid van de leden van onze kerk zodat wij 

onze diaconale opdracht in de samenleving kunnen 

blijven uitvoeren. Deze opdracht blijft meer dan ooit 

nodig in een maatschappij die harde kanten kent en 

waarin armoede persisteert. 

 

Voor het diaconale werk geldt dat onze kerk jaarlijks 

een vast bedrag ('cibel' of 'quotum' genaamd) be-

schikbaar stelt voor het werk van het Protestants 

Sociaal Centrum (PSC). In de persoon van mw. Alexia 

Byiza heeft het PSC afgelopen oktober een nieuwe en 

inspirerende directrice gekregen. 

Mevr. Byiza zij is afkomstig uit Rwanda en is tweetalig. 

Haar vader is predikant in de VPKB. Verschillende 

leden van onze kerk zijn actief zowel in het 

bestuurlijke als in het dagelijkse werk van het PSC.  

 

Voor andere doelen met een diaconale inslag geldt dat 

die semi-permanent op onze kerkelijke agenda staan. 

Dit komt onder andere tot uitdrukking in het 

collecterooster. Volgens dat rooster collecteren wij 

regelmatig voor specifieke doeleinden van diaconale 

aard zoals Lila Monod, de actie ‘Ik help een Kind’ en 

Dar al Amal (de helft van de opbrengst van de 

Kerkkriebels dit jaar was bestemd voor een project van 

deze organisatie). Protestantse Solidariteit (PS) staat 

uiteraard ook hoog op onze agenda.  

 

Zoals gebruikelijk treft u in dit nummer van de Kerk-

brief weer een overschrijvingsformulier aan voor uw 

bijdrage aan onze actie. Wij vermelden naast het 

rekeningnummer van onze diaconie zelf ook de ge-

gevens van het PSC en Protestantse Solidariteit. 

Grotere giften (van € 40 en meer) aan deze organisa-

ties zijn fiscaal aftrekbaar, en dat maakt het aantrek-

kelijk om grotere bedragen rechtstreeks te schenken. 

Maar vergeet u daarbij a.u.b. de diaconie zelf niet! 

 

• Protestantse Kerk Brussel-Diakonie: BE42 7350 

3273 4454, BIC: KREDBEBB 

• PSC: BE77 4245 5403 7142, BIC: KREDBEBB (wenst 

u een fiscaal attest, meldt dit dan in de mededeling) 

Protestantse Solidariteit: BE37 0680 6690 1028, BIC: 

GKCCBEBB 

Uit de kerkenraad - november 
 

Soms horen we de opmerking dat het goed zou zijn 

ook af en toe bekende liederen 'van vroeger' te 

zingen. De beide dominees hebben dit geregistreerd 

en nemen zulke liederen ook wel eens op in de 

liturgie als de tekst goed bij de dienst past. Tijdens de 

kerkenraadsvergadering van 15 november j.l. werd 

besloten om op zondag 30 december a.s. een speciale 

zangdienst te houden waar we samen 'liederen van 

vroeger' zullen zingen. Gemeenteleden kunnen vooraf 

bij ds. Douwe Boelens suggesties doen voor de te 

zingen liederen. 
 

Van de VPKB werd kort voor de vergadering een 

aantal richtlijnen ontvangen over het te volgen beleid 

ten aanzien van persoonsgegevens en de Europese 

privacy wetgeving. Dat blijkt een flinke boterham te 

zijn. Met het dagelijks bestuur zal worden overlegd 

hoe we hieromtrent een beleid kunnen formuleren en 

vorm geven. 
 

De kerkenraad evalueerde de jongste editie van de 

Kerkkriebels en kwam tot een zeer positief oordeel. 

Nogmaals hartelijk dank aan de organisatoren! 

Een evacuatieplan voor onze kerk werd goedgekeurd 

en zal nu worden voorgelegd aan het dagelijks 

bestuur. 
 

Het onderwerp voor de wijkavonden in februari wordt 

Lucas (ds. Anne Kooi), in maart staat Karl Barth op het 

programma (ds. Jart Voortman). 
 

De kerkenraad wenst alle gemeenteleden een goede 

Advent toe. 
 

   Rob van Drimmelen, scriba 

Kerstfeest vorig jaar in onze kerk 
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Week van gebed  

voor de christelijke eenheid 
 

Van 18 tot 25 januari 2019 zal de Week van Gebed 

voor de Eenheid van de Christenen worden gehouden, 

zoals in de kring van het Interkerkelijk Comité Brussel 

al meer dan veertig jaar gebruikelijk is. 

 

Het thema van deze week is door een groep christelij-

ke leiders uit Indonesië gekozen en komt uit het boek 

Deuteronomium 16:18-20, “Zoek het recht en niets 

dan het recht!” 

 

Het Interkerkelijk Comité nodigt u uit voor de oecu-

menische gebedswake die georganiseerd wordt op 

donderdag 24 januari, 19.00 uur, in de Koninklijke 

Sint-Mariakerk (Koninginneplein, 1030 Schaarbeek). 

De deuren gaan om 18.00 uur voor u open om de ten-

toonstelling “Dat allen één zijn” te bekijken. 

 

Met onze warmste broederlijke groeten in Christus, 

 

  Vader Evangelos Psallas, secretaris 

   Bij de kerkdiensten 

Week van Gebed  

voor de Eenheid van de Christenen    
 

Oecumenische Dienst in Vossem 

op dinsdag 22 januari 2019 
 

De gebedsweek voor de eenheid van de christenen 

van verschillende denominaties werd dit jaar 

voorbereid door de kerken uit Indonesië, met het 

thema: Recht voor ogen. 
 

“Zoek het recht en niets dan het recht”  

(Deuteronomium 16 : 11 – 20) 

 In dit hoofdstuk geeft God voorschriften over 

festiviteiten die als vanzelf overgaan in de opdracht 

om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken 

dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat 

geen vreemde combinatie. 
 

Indonesië is een groot en zeer divers land. Het 

bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 

1350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. 

Ongeveer 10 % van de inwoners zijn christen af-

komstig uit diverse tradities; de overgrote meerder-

heid is moslim, het grootste moslimland in de wereld.  
 

Zijn grote verscheidenheid maakte Indonesië uniek in 

de manier waarop het eenheid vormgaf. Het motto 

eenheid in verscheidenheid is in het land een bekend 

fenomeen. Het principe gotong royong maakt dit 

mogelijk. Dit staat voor samenwerking en voor leven 

in solidariteit.  Alle aspecten van het leven worden 

gedeeld: werk, rouw en feest…  Daarbij wordt iedere 

Indonesiër erkend als broer of zus.  Toch wordt deze 

eenheid vandaag-de-dag op nieuwe manieren be-

dreigd. Veel van de economische groei die Indonesië 

afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd 

op een systeem van competitie. Dit is in schril 

contrast, met de samenwerking van gotong royong. 

Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te 

beschermen en horen op te komen voor recht, doen 

vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat 

tussen rijken en armen steeds groter is geworden. Zo 

kent een land, rijk aan voorzieningen, de schande van 

vele mensen die leven in armoede. Daar komen bij de 

spanningen tussen etnische en religieuze groepen, 

uitbuiting, klasse justitie, geweld, schending van 

mensenrechten, uitbuiting van kinderen en jonge 

vrouwen.  Radicalisering zet de ene gemeenschap op 

tegen de andere.  
 

De Gemeenschap van Kerken in Indonesië (PGI), is 

een genootschap van de protestantse kerken in 

Indonesië. De PGI stuurt pastorale brieven over 

gerechtigheid en vrede, vrijheid van godsdienst, 

corruptie, geweld, schending van mensenrechten en 

het beschermen van kinderen tegen uitbuiting. 
 

Met een voornemen voor gerechtigheid, voor barm-

hartigheid en voor eenheid willen wij in de dienst van 

22 januari onze steun en ons medeleven betuigen aan 

de Indonesische christenen.  
 

Samen met de rooms-katholieken van Tervuren en 

Overijse, met de anglicanen en de lutheranen, zullen 

wij naar jaarlijkse gewoonte, op dinsdag 22 januari 

2019 om 20:00 uur, weer een oecumenische kerk-

dienst houden in de parochiekerk van Vossem (Dorps-

plein).    

Na afloop van de dienst kunnen wij elkaar informeel 

ontmoeten in het nabijgelegen parochiecentrum. 
 

Noteert u deze datum alvast op uw nieuwe kalender.  
 

    Otto Chrispeels 
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     Verjaardagen december, 

januari en februari 

      75-plussers 

  Onze gedachten gaan uit naar de jarigen  

met de hartelijke gelukwensen 
 

 21/12   Dolf van Oeveren  

 22/12   Dick Tromp 

 24/12   Diederik Wilbrenninck  
 

     2/1   Marijke van Duyn-Poot 

     3/1   Berry De Bruijn 

     5/1   Wilma Kimmel-van Helden 

     9/1   Lydia Sacré 

   10/1   Walthera Hudig-van Lennep 

   11/1   Martin Kunze 

   15/1   Adriënne Reichenau 

   20/1   Raymond Auquier 

   22/1   Rietje van Dijk-Eijkelenboom 

   23/1   Nel Van den Steene-Ojers 

   25/1   Harry Dille 
 

     8/2    Ieneke Post-Talens 

   19/2   Nel De Mooy-Vander Plas 

   21/2   Jan Bevaart 

   23/2   Bart Smit 

   26/2   Jan Schmidt 

   28/2   Wim De Hertogh  

Gemeentenieuws 

 

Nieuw Kerkblad  

Er moet nog wat gepraat en gepuzzeld worden, maar 

in principe ligt nu voor u de laatste Kerkbrief in de 

huidige vorm.  Vanaf maart 2019 komt er dus “Op 

weg”, Protestants kerkblad van Anderlecht – Brussel 

– Vilvoorde. (zie ook Kerkbrief november p.6). 

Dat zal voor alle betrokkenen heel wat discipline 

vragen om 3 maanden vooruit te denken. In de 

komende weken zal alles nog eens grondig worden 

doorgesproken.  
 

           Antoinette Panhuis (redactie)  

18+ ontmoetingen op zondagmiddag 
 

Voor werkende of studerende jongelui organi-

seren we af en toe een ontmoeting op zondag-

middag. Die ontmoeting begint om 12.00 uur en 

duurt tot ongeveer 13.30 uur. 
 

Je kunt dus eerst naar de kerkdienst en dan, na 

de koffie, naar die ontmoeting, maar je kunt 

ook om 12.00 uur komen voor die ontmoeting. 

Er is een eenvoudige maaltijd die je door de 

kerk wordt aangeboden. Maar het belangrijkste 

is, dat je andere jongeren ontmoet die net als jij 

hun weg zoeken in Brussel en in geloof en kerk.  
 

De eerste ontmoetingen in het nieuwe jaar 

vallen op de zondagen 13 januari, 17 februari, 3 

maart en 31 maart.  

Voel je tot niets verplicht, maar wees van harte 

welkom! 
 

   ds. Douwe Boelens 

Reis naar Boedapest in 2019 
 

Beste geïnteresseerden, 
 

Ik schrijf u om u te herinneren aan de reis naar 

Boedapest, als u van 30 mei tot 2 juni 2019 met 

ons mee wilt. 
 

U kunt zich opgeven tot 31 december 2018. 

Dat kan per e-mail bij mij. Ik vraag u om bij uw 

opgave ook aan te geven met hoeveel personen 

u hoopt te komen. 
 

Boedapest wacht op u; niet te lang weifelen 

dus! 
 

Ik wacht in spanning af, 
 

    Lilian Major 



 

12 

Samenscholen     

Wijkbijeenkomsten in het nieuwe jaar 
 

Zuid-Oost: dinsdag 10.30 – 12:30 uur 

19 februari: mw. Elly Blom-Rietveld, 3090 Overijse  

tel: 02 687 45 24. 
 

Centrum-West/Zuid: dinsdag 20:00 uur 

19 februari: niet. Welkom op een andere plaats naar 

uw keuze 
 

Noord: woensdag 20:00 uur  

20 februari: fam. Orie  tel: 02 466 54 90  

20 maart: fam. Haverkorn tel: 02 460 42 86  

24 april: dhr. Rooze en mevr. Sacré  tel: 02 460 61 80  

22 mei:  fam. Vrydag tel: 02 452 91 79 
 

Oost/Noord-Oost: donderdag 20:00 uur 

21 februari: fam. Couturier, 1950 Kraainem  

tel: 02 731 75 54 

21 maart: fam. Chrispeels,  3080 Tervuren  

tel: 02 767 30 18 

25 april: fam. Bastiaens, 1970 Wezembeek-Oppem  

tel: 02 767 67 35 

23 mei: fam. Somsen, 3080 Tervuren tel: 02 767 54 48  
  

Wijkbijeenkomsten in februari 
 

Tijdens de wijkbijeenkomsten in februari zal ds. Anne 

Kooi vertellen over het specifieke karakter van het 

evangelie naar Lucas.  

Iedereen is welkom op een van deze datums of ad-

ressen naar keuze. Graag op voorhand een telefoontje 

naar het gastadres. 
 

Napraten over de kerkdienst  
 

Deze winter hervatten we de kerklunch die een paar 

jaar geleden tijdelijk een succes was.  
 

Op de zondagen 27 januari en 24 februari organiseren 

we na de dienst van ca. 12.15 tot 13 uur een een-

voudige lunch in de consistoriekamer. We praten dan 

na over de dienst en ds. Anne zorgt dat er een actuele 

theologische tekst klaar ligt om te lezen en samen te 

bespreken.  

           ds. Anne Kooi 
 

Bijbelstudie Tervuren 
 

De Bijbelstudiegroep over Genesis met het boek van 

Maarten den Dulk ´Voor een nieuw begin´ komt op 

donderdag 6 december weer bij elkaar. Het lijkt erop 

dat we dan nog niet klaar zijn met dit thema; daarom 

nu alvast een datum in januari gereserveerd: op 

donderdag 10 januari komen we waarschijnlijk nog 

een keer bij ds. Anne thuis in de Puttestraat 44 te 

Tervuren. Telkens van 10.30 uur tot ca. 12 uur. 

Februari: Ondertussen zijn er onbevestigde plannen 

om daarna door te gaan met het boek `God en de 

moraal´ van Rochus Zuurmond. Reserveer daarom 

ook alvast de datum van donderdag 7 februari, ook 

weer  bij ds. Anne thuis, van 10.30 – 12 uur.  
 

    ds. Anne Kooi 
 

Bijbelkring in Wemmel 
 

Op 5 november hadden we een Bijbelkring rond “de 

overtocht over de Jordaan”, zoals die beschreven 

wordt in Jozua 3. Het ging daar o.a. over twaalf grote 

stenen die in het midden van de Jordaan werden op-

gericht, zoals ook twaalf stenen ergens ten oosten 

van de Jordaan. Aan de hand van die stenen zou het 

volk Israël aan zijn kinderen doorvertellen hoe God 

met hen was geweest op hun reis naar dit land. En wij 

praatten over dingen die wij hebben meegemaakt op 

onze reis en over wat we zouden willen doorgeven 

aan volgende generaties. 

De volgende Bijbelkring gaat over de ‘volksverga-

dering in Sichem’, zoals die beschreven wordt in Jozua 

24. In onze eigen volksvergadering vieren we dan de 

Maaltijd van de Heer. 

Deze Bijbelkring wordt gehouden op maandag 3 

december om 14.30 uur bij het echtpaar Haverkorn in 

Wemmel. In het nieuwe jaar 2019 op de maandagen 

14 januari, 11 februari en 11 maart. 
 

Thema’s voor de Wijkbijeenkomsten in 2019 
 

De Kerkenraad nodigt u uit om thema’s aan te dragen 

waarover u in 2019 graag een Wijkbijeenkomst zou 

willen hebben. De Kerkenraad zal zich erom be-

moeien een goed evenwicht te vinden tussen Bijbelse 

onderwerpen, zoals de behandeling van een Bijbel-

boek, en onderwerpen die met kerk en geloof te 

maken hebben of die bijvoorbeeld rechtstreeks aan 

de actualiteit ontleend zijn. Het is de bedoeling van de 

wijkbijeenkomsten om op al die terreinen met elkaar 

het gesprek te blijven voeren. 
 

Top-10 kerkdienst op zondag 30 december 
 

Misschien kent u liederen, die u graag eens zou willen 

zingen in de kerk. Dat zouden liederen van vroeger 

kunnen zijn, maar zeker ook liederen van nu. We 

zullen proberen om een goede selectie te maken van 

tien door u gekozen liederen voor de kerkdienst van 

30 december. U mag dus verzoeknummers indienen, 

maar omdat de organist, Felix Snyers, ze ook moet 

kunnen spelen, vragen we u om die liederen met 

Kerst al door te geven. Dat mag bij het Kerkelijk 

Bureau of bij ds. Douwe Boelens, op papier, per 

telefoon of e-mail. 

    ds. Douwe Boelens 
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         Opbrengst collecten    

  oktober  
   

 Datum     Eerste (€)        Doel                Kerk (€) 

     7                  223,76 PSC     134,68 

   14            114,24 Diaconie    101,17 

   21            221,26 VPKB     195,65 

   28            168,87 Prot. Faculteit    173,20 

    

       Totaal           € 728,13                             € 604,70 

Schrijfmarathon 
 

Blijkbaar kunnen de machthebbers de miljoenen 

doelgerichte schrijfacties uit alle hoeken van de we-

reld niet zomaar naast zich neerleggen. De cijfers van 

2017 liegen er niet om: zeven van de tien mensen 

voor wie we toen schreven, kennen vandaag een be-

ter leven en meer respect voor hun mensenrechten 

of kwamen vrij.  
 

Bijna 875.000 mensen schreven tijdens Schrijf-

marathon 2017 voor de vrijlating van Amnesty-

Turkije-voorzitter Taner Kiliç en ‘de Istanbul 10’. 
 

In augustus kwam er goed nieuws: na 432 dagen in de 

gevangenis werd Taner Kılıç vrijgelaten! “Ik wil 

iedereen bedanken voor de solidariteit die ze me 

getoond hebben. De gedachte dat mensen over de 

wereld, van Benin tot Noorwegen, onder de hete zon 

en in de vrieskou, mij steunden, beurde mij op in de 

gevangenis.” Taner kon zijn vrouw en dochters weer 

in zijn armen sluiten. Maar hij en ‘de Istanbul 10’ 

worden nog steeds, zonder enig bewijs, aangeklaagd 

voor ‘lidmaatschap van een terroristische organi-

satie’. 
 

Woorden van hoop en troost 
 

Tijdens de Schrijfmarathon schrijven we naar mensen 

om ze hoop en troost te geven, mensen die ten on-

rechte gevangen zitten in krappe overvolle cellen, 

worden gemarteld of gediscrimineerd. En we schrij-

ven naar de autoriteiten die hier verantwoordelijk 

voor zijn, om hen te laten weten dat mensen overal 

ter wereld over hun schouder meekijken als zij de 

mensenrechten aan hun laars lappen. In de brieven 

vragen we de autoriteiten om vrijlating, een betere 

behandeling en om gerechtigheid. 
 

Dit jaar komen we wereldwijd in actie voor vrouwe-

lijke mensenrechtenverdedigers. 

Op zondag 9 december willen ook wij deelnemen 

aan de wereldwijde schrijfmarathon, na de kerk-

dienst, in de consistoriekamer.  
 

Foto’s en informatie zullen wij uithangen in de hal. 

Schrijfmateriaal zal aanwezig zijn. 

Dus iedereen is welkom om te komen schrijven voor 

de persoon van zijn/haar keuze.  

Dag van de Mensenrechten 

Uit de negen voorgestelde vrouwen  

kozen wij er al vier:  
 

Mariëlle Franco uit Brazilië. Mariëlle kwam op voor de 

rechten van minderheden. Ze werd in maart 2018 ver-

moord. Haar familie wacht nog op gerechtigheid. 
 

Atena Daemi uit Iran. Atena komt op tegen de dood-

straf. Ze liet zich er kritisch over uit op Facebook en 

Twitter. Ze kreeg hiervoor 7 jaar gevangenisstraf. 
 

Nawal Ben Aissa uit Marokko. Nawal komt op voor de 

rechten van de Rif-bewoners. Ze werd veroordeeld tot 

10 maanden gevangenisstraf. 
 

Géraldine Chacón uit Venezuela. Geraldine komt op 

voor jongeren uit arme gebieden. Ze kan op elk 

moment opnieuw worden opgepakt. 
 

Doe mee! We willen een traditie in onze kerk weer 

oppakken. In 2015 schreven we mee voor de vrijlating 

van Albert Wostok (USA), die 44 jaar onschuldig op-

gesloten zat. Hij kwam vrij als gevolg van de wereld-

wijde schrijfactie. Als dank bezocht hij ons land en 

onze kerk.  
 

Doe mee op zondag 9 december na de dienst!  
 

            Hanneke Verploeg, Jacqueline Bastiaens,  

  Antoinette Panhuis, Marijke Chrispeels,  

   Carla Dille, Hanneke Schinkel 

Tentoonstelling 

Tot 15 december kunt u de expo van ons kerklid 

Lisette Muntslag bewonderen in het Vlaams-

Afrikaans Huis “Kuumba”, Waversesteenweg 78, 

1050 Elsene (Matongé).  
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je straat, je stad leeft  in het Licht van de Eeuwige, zegt 

de profeet. Deze oude woorden  van Jesaja’s visioen 

hebben mensen en volken de tijden door geholpen. 
 

Vandaag is de Internationale Dag van de Mensen-

rechten. In 1948 werd de  Verklaring van de Universele 

Rechten van de Mens getekend. Een mijlpaal in de 

geschiedenis! Mede naar aanleiding van de uitroeiing 

van een derde deel van de Joden, werden drie jaar 

eerder, vlak na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, de 

Verenigde Naties (VN) opgericht door 51 landen. Door 

al die landen samen is toen geoordeeld dat de 

mensenrechten gerespecteerd en de oorlog afgeschaft 

moest worden. Daarmee hebben de VN het startsein 

gegeven voor het ontwapeningsprogramma van Jesaja 

en Micha: zwaarden omsmeden tot ploegscharen. 

Daarom staat het standbeeld van de smid die van het 

zwaard een ploeg smeedt, voor de ingang van het 

gebouw van de VN in New York. Een geschenk van de 

Sovjet Unie van destijds aan de VN. 
 

Jesaja heeft met zijn visioen grote impact gehad: 

mensen van toen getroost en bemoedigd om vol te 

houden… om te volharden in hun geloof op veran-

dering. Ingrijpende veranderingen komen vaak tot 

stand als er sterke individuen opstaan, met visie, met 

lef en geloof. 
 

Op deze Dag van de Mensenrechten wil ik iets meer 

zeggen over de VN. 

Niet alleen dat het elan van het begin is verdwenen; 

dat zij haar taken onvoldoende kan uitvoeren en met 

veel moeilijkheden te kampen heeft. Maar: dat de 

Bijbel er op tal van plaatsen naar verwijst. Natuurlijk is 

er geen rechtstreeks verband met de oprichting van 

de VN als zodanig, maar bij het lezen en bladeren in de 

bijbel ontdek je dat de Bijbel door de meeste auteurs 

geschreven is met het oog op een gemeenschappelijk 

belang van alle volken en alle individuen, met het oog 

op mensenrechten en bepaald niet voor godsdienst-

oefeningen. 
 

Dat bladeren in de bijbel heb ik de afgelopen week 

gedaan: 

Genesis 1-11 gaat over de mens in het algemeen, over 

de gehele mensheid en de gehele aarde. In  het eerste 

hoofdstuk wordt ieders recht op een rustdag per zes 

dagen vastgesteld. Voor dit mensenrecht (art. 24 van 

de Universele Verklaring) voert de Bijbel als argument 

aan dat God, toen Hij de wereld schiep, de zevende 

dag vrij nam om te rusten van zijn creatieve bezig-

heden. 

In de Tien Woorden staat het sabbatsgebod aan het 

begin en het neemt een belangrijke plaats in. Later 

bevestigt de profeet Jesaja het sabbatsgebod op-

  Dag van de Mensenrechten 

Overweging bij de Internationale Dag  

van de Mensenrechten 10 december 2017 
 

Vorig jaar, op 10 december, ging ds. Greet Heslinga 

voor in de dienst. Op veler verzoek beloofden we haar 

preek in het decembernummer van dit jaar te 

publiceren.   
 

Tekst: Jesaja 2:2-5  
  

 

 

Gemeente van 

Messias Jezus, 
 

“Eens komt de dag…”  zo begint de lezing uit het boek 

Jesaja. Het is een spannend begin van een mooi 

visioen. De profeet ziet het voor zich met zijn 

visionaire blik: 

“Eens zal de dag komen, dat alle volken zullen 

samenstromen bij de hoogste berg met daarop de 

tempel.” 

Wie zoiets durft te dromen in een tijd waar volken en 

naties met elkaar overhoop liggen en er een onder-

liggende strijd bezig is, wie de macht krijgt, heeft 

lef! Is hoopvol… misschien wel tegen beter weten in. 

En… zo droomt Jesaja verder… alle volken en naties 

krijgen op die hoogste berg onderricht… er wordt ze 

iets geleerd. 

Onwillekeurig moet je bij dit beeld denken aan die 

andere berg, de berg Sinaï, waar het volk Israël ooit 

was samengestroomd om de Tien Woorden van 

Mozes te ontvangen, die hij, boven op de berg, van 

God had ontvangen. 
 

In het visioen van Jesaja wordt boven op de berg 

onderricht gegeven, maar ook recht gesproken tussen 

de volken en er worden oordelen geveld: er zal geen 

vijandschap zijn, geen haat, geen oorlog… 
 

En dan gaat de profeet in beelden 

spreken:   

 

“Geen volk zal nog het zwaard 

trekken tegen een ander volk. (…) 

Geen mens zal meer weten wat 

oorlog is. De volken en machtige 

naties zullen hun zwaarden 

omsmeden tot ploegscharen.” 
 

Een prachtig beeld voor vrede! De volken en naties 

krijgen hier een levensles van God, verwoord door 

Jesaja de Profeet. Wie die richting kiest, wie meewerkt 

aan het bewerkstelligen van vrede tussen de volken 

en naties, maar ook in kleinere verbanden: in je huis, 
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Dag van de Mensenrechten 

nieuw.  En we weten dat nagenoeg alle volken de 

sabbatswet in praktijk brengen: eenmaal per week 

een vrije dag, een mensenrecht waar Israël de 

primeur van heeft. 

We bladeren nog even door in Genesis. In hoofdstuk 

9, het verhaal over Noach en de zondvloed, worden 

moord en doodstraf internationaal verboden. Als 

argument voor dit mensenrecht (art. 3 UV) voert de 

schrijver aan, dat de mens naar Gods beeld geschapen 

is en dat de mens onschendbaarheid geniet. 

In een ander boek, Leviticus 19 wordt de naasten-

liefde als algemeen geldende regel geformuleerd 

zonder onderscheid naar nationaliteit. 

Ook de vreemdeling zal men liefhebben als zichzelf, 

hem een even groot stuk van de taart geven als je 

eigen kinderen. Als argument? Men is zelf vreem-

deling geweest in Egypte: ’t kan iedereen overkomen 

dat je vreemdeling of vluchteling wordt. Maar vreem-

deling zijn is geen reden om te discrimineren. Er is dus 

bescherming vereist tegen discriminatie zoals in art. 2 

van de UV staat. 

Wat de Psalmen betreft, deze hebben vaak een 

individueel karakter. Het zijn strikt persoonlijke ge-

beden, maar het universele is er ook. Bijv. Psalm 82 is 

een visioen van een vergadering van goden, lees hier: 

de vorsten van diverse volken (koningen waren 

godheden, immers…) En die vergadering gaat over het 

respecteren van de rechten van de mens, de rechten 

van de weerloze mens, waar de godenvorsten niet 

straffeloos tegenin kunnen gaan. 

En dan nog één voorbeeld, de profeet Amos, een 

eenvoudige schapenfokker, niet zo ontwikkeld als 

Jesaja of Jeremia, maar daarom niet minder politiek 

bewust. Hij protesteert fel tegen de talloze gevallen 

van volkenmoord, die hij ziet en hij waarschuwt dat er 

ook in Israël hetzelfde dreigt. Hij protesteert tegen het 

uitverkiezingsgeloof in Israël. Voor God zijn de 

kinderen van Israël gelijk aan de kinderen van de 

Ethiopiërs, zo schrijft hij. Universele mensenrechten, 

dat is het waar hij voor opkomt. Daarom vooral is hij 

een profeet. Vooral daarom is zijn grove en woedende 

taal in de Bijbel opgenomen. Hij kreeg een spreek-

verbod van de koning van Israël, maar dat werkte als 

reclame voor zijn boekje. Zoals meestal gebeurt: 

verbied iets en je krijgt extra aandacht. 
 

Dit bladeren door de bijbel levert dit beeld op van de 

Wet en de Profeten, de Psalmen en Job: dat de vol-

ken gezamenlijk aansprakelijk en aanspreekbaar zijn 

voor de bescherming van de meest fundamentele 

rechten van de mens, wie dan ook. Wat mensen 

wordt aangedaan gebeurt niet door de god in de 

hemel. Nee, God heeft de aarde aan de mensen ge-

geven (Psalm 115) om verantwoordelijk te zijn voor 

elkaar en de aarde, Zijn Schepping. 

Niet God de schuld geven van onrecht. Niet God, maar 

de mens zelf, wij, de volken moeten dit recht waar-

borgen. De hoogste autoriteit is eigenlijk de weerloze 

mens zelf: naar hem of haar moet men luisteren. 

In het Tweede Testament heeft Paulus de kern van 

Gods woorden gevonden in het doorbreken van dis-

criminatie, de ongelijke behandeling van vrouwen 

door mannen, heidenen door Joden, armen door rij-

ken, kinderen door volwassenen en niet zo erg gelo-

vigen door heel overtuigde gelovigen. Hij legt uit: be-

sneden te zijn betekent niets…Gedoopt zijn betekent 

op zich ook niets… Het  gaat erom of je een nieuw 

mens, een nieuwe creatie wil zijn, bereid om te ver-

anderen, je om te keren, je te bekeren. In de brief aan 

de Galaten schrijft Paulus: “Door het geloof en de 

doop ben je één met Christus en ben je omkleed door 

Christus” (Galaten 3:27).                                  

Christus, die zelf slachtoffer is geworden van onrecht. 

Door de kracht van zijn opstanding heeft hij iedereen 

bezield, zonder godsdienstig of ander onderscheid. De 

kern van het Evangelie is volgens Paulus: de rechten 

van de mens. En Paulus heeft in dat opzicht de hele 

bijbel achter zich. Zo kunnen wij dat nu, achteraf 

gezien, bijna 2000 jaar later, onder woorden brengen. 
 

Jezus zei: “Aan dit gebod, je naaste liefhebben als 

jezelf (de gelijke aandacht voor jezelf en je naaste) 

hangt de hele Wet en de Profeten (het Eerste/Oude-

Testament). (Matt. 22:34-40). Al zouden die ver-

dwijnen, dan nog staat dit gebod: je naaste liefhebben 

als jezelf, overeind. De mensenrechten zijn uni-

verseel.   
 

De Bijbel is en blijft Joods. Het voorrecht van de Jood 

is dat het begrip universele gerechtigheid door een 

Jeruzalemse priester in de achtste eeuw voor Christus 

is opgeschreven (zie: Jesaja 2:2-5 en Jesaja 26:9). En 

deze universele gerechtigheid is meer dan een 

begrip… Het is een kracht, een drijfveer, een Gods-

woord dat blijft zolang er mensen zijn op aarde. Het is 

de kracht, die in de vorige eeuw volken bijeenbracht 

in de Verenigde Naties. Die ook in onze eeuw de 

volken bijeenbrengt, omdat er geen andere hoop op 

vrede is dan door gezamenlijk op te komen voor 

gerechtigheid in de meest fundamentele betekenis: 

de rechten van elk mens. 

Dáár gaat het om! Dat is wat ook de hele Bijbel in één 

boek bindt en bijeenhoudt, ongeacht verschillen in 

opvatting, in vrijmoedigheid en toewijding, in geloofs-

beleving. 
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Goed nieuws 31 oktober 2018 

Pakistan: Asia Bibi vrijgesproken 

 
Het Hooggerechtshof van Pakistan heeft Aasiya Noreen, die wereldwijd be-

kend werd onder de naam Asia Bibi, vrijgesproken. Bibi is in Pakistan een erg 

populair koosnaampje voor vrouwen. 
 

De christelijke Bibi werd in 2010 ter dood veroordeeld wegens godslastering. 

Asia Bibi, een plattelandsarbeidster en moeder van vijf kinderen, zat bijna 

acht jaar in eenzame opsluiting in de gevangenis. Ze werd ter dood ver-

oordeeld op basis van een ongeloofwaardig bewijs. 
 

In 2009 ging Asia Bibi water halen voor haar en het personeel. Toen ze zelf een slok water nam, namen enkele 

aanwezige moslimvrouwen aanstoot eraan dat een christen van dezelfde bron had gedronken (waardoor het 

water onrein zou zijn geworden). Ze eisten dat zij zich tot de islam bekeerde, maar dat weigerde zij. Vijf dagen 

later werd zij door enkele vrouwen beschuldigd van godslastering. 
 

Asia Bibi bracht haar dagen in de gevangenis biddend door, met een zeer sterk geloof en dagelijks lezend in de 

Bijbel, zegt haar echtgenoot.  
 

Aasiya Noreen kreeg sinds haar veroordeling in 2010 zowel nationaal als internationaal heel veel steun. Meest 

opmerkelijk was het initiatief van de (islamitische) gouverneur van Punjab, die haar in de gevangenis opzocht 

om de zaak voor haar vrijlating te versterken. Maar kort daarna werd hij doodgeschoten door moslim-

extremisten. Haar advocaat moest het land vanwege doodsbedreigingen ontvluchten.  
 

Human Rights Watch en Amnesty International, maar ook de Europese Unie dringen al jaren tevergeefs bij de 

Pakistaanse overheid aan op de afschaffing van de omstreden blasfemiewetten, die gebruikt worden voor de 

achterstelling van en willekeur tegen religieuze en etnische minderheden. 
 

Amnesty bedankt iedereen die in de afgelopen jaren meedeed aan de schrijfactie voor Asia’s  vrijlating. 

Asia mag echter het land niet verlaten, om met haar gezin asiel aan te vragen in een Europees land, zodat ze in 

vrijheid kunnen leven.   

Lieve mensen, bijna 70 jaar geleden kwam in 1948 de 

eenheid rondom de rechten van de mens tot stand 

tussen 51 landen. Inmiddels zijn er 193 landen lid van 

de VN. Door ons, de derde generatie, en straks  de 

vierde generatie, door oud en nu nog jong, moeten 

deze mensenrechten worden verdedigd en met  grote 

kracht worden doorgezet, tegen alle weerstand en 

verdrukking in. 
 

Eens zal de dag komen… dat alle mensenrechten zul-

len worden gerespecteerd. Naar die dag, verlangen 

   Dag van de Mensenrechten 

wij. Het Evangelie zegt vanmorgen: de dag zal 

komen! Het Evangelie nodigt ons vanmorgen uit om 

waakzaam te zijn en de tekenen van de tijd te zien. 

Om het onverwachte te blijven verwachten. Om de 

Mensenzoon te verwelkomen wanneer Hij komt. 
 

Laten we ondertussen getroost en bemoedigd wor-

den door Jezus’ woorden: 

”Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woor-

den zullen niet voorbijgaan.” 

Amen. 
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PKB-ers actief in de VPKB  
 

Als jarenlange vrijwillige tolk op de synode-

vergaderingen, ontvang ik alle documenten. Ik grijp 

de gelegenheid aan, om eens na te gaan wie uit onze 

PKB gemeente in commissies van onze nationale 

kerk zetelen. (NB: er zijn in de VPKB meer commissies 

dan hier vermeld).   
 

In de werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) is 

Greet Heslinga dit jaar voorzitter geworden en Rob 

van Drimmelen blijft secretaris. Deze werkgroep heeft 

een heel uitgebreide agenda van maatschappelijke 

uitdagingen.  
 

De coördinatie Kerk en Wereld kon jarenlang op de 

expertise en inzet rekenen van Jaap Houtman. Het 

bevat Protestantse Solidariteit, de zusterkerk in 

Ruanda, de actie ‘Ik help een kind’ (dit jaar door 

Protestantse Solidariteit van Greet Heslinga over-

genomen) en projecten in Zuid-Afrika van de United 

Reformed Churches in South Africa, met Johan 

Troukens daar ter plaatse. 

Protestantse Solidariteit (projecten in Guinée, 

Rwanda, Kivu, Burundi en Noodhulp) heeft als voor-

zitter Annie Van Extergem.  
 

Jenny van Drimmelen-Krabbe staat met twee 

collega’s in voor het strikt vertrouwelijke Meldpunt 

misbruik in pastorale relaties. In de Tuchtraad van 12 

personen zitten Alain Couturier en Annet Sinnema-

Buurman. Bij conflicten en bezwaren worden steeds 3 

personen opgeroepen om te bemiddelen.  
 

In Over Hoop en Huizen zetelt Anne Kooi – en Greet 

Heslinga als voorzitter van KidS. Anne Kooi zit ook in 

de Werkgroep Volwassenvorming. Douwe Boelens 

ruilde in ons district Antwerpen-Brabant-Limburg het 

secretariaat voor het voorzitterschap. 
 

En dan zijn er de ARPEE commissies (VPKB samen met 

de Evangelische kerken): 

Anne Kooi is interim voorzitter geworden van de 

Aalmoezeniersdiensten van de Gesloten Inrichtingen 

en in het Protestants-Evangelisch Godsdienstonder-

wijs werd Antoinette Panhuis in september 

vervangen door Mireille Hauspie-Gaytan.   
 

    Antoinette Panhuis  

   VPKB                                                                     

Slottekst van de Synode 

De synode van de Verenigde Protestantse Kerk in 

België kwam samen in het weekend van  17-18 

november in La Foresta te Vaalbeek. 
 

“Do not look at the wall, but what’s behind it!” 

De synodevergadering sprak over meer samen-

werkingsvormen tussen de gemeenten, de migratie-

problematiek en het menselijk gezicht van de kerk.  

De synodevoorzitter, ds. Steven H. Fuite, sprak zijn 

dankbaarheid uit over de kerkgemeentes, ook in het 

bijzonder zij die het moeilijk hebben. Hij was fier op 

de kleine gemeentes, die met weinig mensen toch 

veel engagement tonen en ook fier op de nieuwe 

vormen van kerk-zijn met het werk van de pioniers. 

Dit is een nieuw avontuur voor de kerk in vertrouwen 

op God. 

Geloven is doen! De Heer heeft het nodig, Hij heeft 

ons nodig! 

In een constructieve sfeer wisselden de deelnemers 

aan deze synode op vreedzame wijze van gedachten. 

De condities voor de uit het buitenland instromende 

predikanten werden gepreciseerd. 

Er werd ook nagedacht over een sterkere onder-

steuning van predikanten in moeilijke situaties. 

Beslissingen zijn genomen met het oog op de zorg 

voor de kleine kerkgemeenschappen en hun noden. 

De buitenlandse gasten hebben nieuws gebracht 

vanuit hun eigen context. Ze deelden met ons hun 

uitdagingen en positieve verhalen. Hun aanwezigheid 

liet zien dat kerkzijn niet ophoudt aan de grenzen van 

België. 

De lancering van ProFest, de Algemene Kerk-

vergadering van 30 mei 2019, werd ingezet met een 

enthousiaste presentatie vanuit de werkgroep. In 

ieder district zal een kaars van gemeente tot 

gemeente gaan, om zo de weg van de VPKB naar 

ProFest te illustreren. 

‘Over Hoop en Huizen’ keek terug op een periode 

waarin zij 43 families hebben kunnen helpen bij het 

vinden van een woning en bij hun integratie. 

Daarboven konden 3 gezinnen overkomen via de 

‘Humanitaire corridors’. Over Hoop en Huizen roept 

op om blijvend betrokken te zijn. 

De archivarissen, die twee jaar gewerkt hebben in de 

kelder van het Huis van het Protestantisme, stelden 

de resultaten van hun werk voor en noemden enkele 

van de gevonden schatten. De archieven zijn weer 

toegankelijk na afspraak. 

In de kerkdienst nodigde de voorzitter  iedereen uit 

om met evangelische moed te kijken naar “wat de 

Heer nodig heeft” (Lucas 19:34): “Het is vandaag aan 

ons om als kerk, als lichaam van Christus, in alle 

nederigheid maar zelfbewust, zijn verlangende ogen, 

zijn luisterend oor te zijn: kritisch liefhebbend en met 

zorgvuldige heldere woorden en concrete zegende 

gebaren te vertalen hoe genuanceerd en zacht de 

stem van God klinkt. Dat is wat de Heer nodig heeft.” 
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  Kerstverhaal voor alle leeftijden                  

Simeon  
 

Simeon is oud. Heel oud. 

Stel dat hij misschien 85 jaar was, dan is hij dus in 85 

voor de geboorte van Jezus geboren. 

Zijn oudste kinderherinnering is het Chanoekafeest. 

Zo mooi die gouden kandelaar met 8 lichtjes, elk jaar 

aangestoken op Chanoeka, in de donkerste maand 

van het jaar. (Dit jaar, in 2018, vieren de Joden het 

van zondagavond 2 december tot maandag 10 

december.)  

Elke dag een lichtje meer aansteken, thuis en op het 

tempelplein.   
 

Simeons vader vertelde heel die week waarom ze het 

vierden. Ze vierden de bevrijding van de Syrische 

overheersers, waarvan de ergste vorst een beeld van 

de Griekse God Zeus in het heilige der heiligen van de 

tempel had laten plaatsen. Toen werden de Joden zo 

kwaad dat ze echt in opstand kwamen en er een 

lange oorlog uitbrak, aangevoerd door de familie van 

de Makkabeeën. 
 

En eindelijk waren ze weer vrij met een eigen 

hogepriester, maar die riep zichzelf ook tot koning 

uit. Maar mooi was wel, dat bij de bevrijding het 

beeld van Zeus uit de tempel werd gekieperd en dat 

er een hele grote schoonmaak van de tempel 

gebeurde; alles moest weer REIN gemaakt worden en 

toen ontdekte men, heel erg verstopt, nog 1 flesje 

olie in de tempel, zeker niet door Syrische handen 

aangeraakt. Met dat flesje olie konden ze een lamp 

aansteken en van die lamp nog 7 lampjes, elke dag 

één. Daarom heeft de Chanoeka-kandelaar 8 lampjes.      
 

Simon weet nog hoe zijn vader, toen hij klein was, 

dikwijls ruzie maakte met zijn vrienden en neven over 

de goede Makkabeeën en die verwaande hoge-

priester-koningen van nu. Maar nog beter herinnerde 

hij zich dat er opeens Romeinse soldaten in de 

straten van Jeruzalem liepen.  
 

Hoe kwam dat nou? De Syrische vorst had vriend-

schap gesloten met Egypte, en als je de kaart een 

beetje kent, dan weet je dat Israël daartussen ligt. 

Die hogepriester-koningen familie was zo bang dat ze 

zouden ingepalmd worden door die twee grote lan-

den, of in 2 stukken getrokken, voor elk van hen een 

stuk, zo bang, dat ze vriendschap sloten met de 

Romeinen om hen te beschermen. 

Nu, de Romeinen wilden dat wel! Ze waren toch al 

bezig ten Noorden van Syrië het Nabije Oosten in te 

palmen in hun oorlog tegen Perzië (dat heet nu Iran). 

Dat was in 63 v.C. (In België kwamen de Romeinen in 

54 v.C). Dus Simeon was toen ongeveer 20 jaar. 

We weten niet of hij toen trouwde of welk beroep hij 

had.  Maar we zijn er zeker van dat hij wel bijbelles 

had gekregen van de schriftgeleerden. In al die jaren 

dat hij kind was, droomden zijn vader en moeder van 

betere koningen en betere priesters, zoals koning 

David en de grote priester-profeten Jesaja en 

Jeremia. Hij werd naar de synagoge gestuurd om te 

luisteren naar de rabbi’s en ook om veel vragen te 

stellen. Lezen kon hij ook en trots mocht hij op zijn 

twaalfde voor het eerst in de synagoge luidop voor-

lezen uit de bijbel, in heel mooi Hebreeuws. Heel zijn 

leven las hij de Wet en de Profeten in de synagoge en 

thuis op de sabbat, als de sabbatlamp brandde.  
 

Met de Romeinen was het politieke gekrakeel ge-

stopt: het was rustig in de straten van Jeruzalem, het 

leven ging door en aan de Romeinse soldaten in de 

straten wende je. De hogepriester was weer alleen 

maar hogepriester, maar…, Julius Caesar had een 

woestijnkoning benoemd over het land voor de belas-

tingen: Herodes. Om zich geliefd te maken had die de 

tempel prachtig groot gemaakt.    
 

Simeon was stille man geworden, en zijn zonen zullen 

wel langzamerhand zijn werk hebben overgenomen, 

zodat hij meer tijd had om te lezen en te denken, en 

nu heel oud geworden, veel tijd om op het tempel-

plein te zitten en, bijna blind, de profetenwoorden in 

zijn hoofd te horen. Hij wist echt wel wat er allemaal 

mis ging in het land; hij wist van mensen en groepjes 

rebellen in de woestijn en in Galilea, die na 60 jaar 

bezetting de Romeinen het land uit wilden. 

‘Een zoon van David, een Gezalfde van God de HEER’, 

daar droomde Simeon van en hij was er van overtuigd 

dat hij het nog zou meemaken. 

Hoe vaak had hij tegenwoordig niet het gevoel dat 

God tegen hem fluisterde: ‘stil maar, wacht maar, je 

zult de Messias nog zien’. Een Messias die vrede en 

rechtvaardigheid zou brengen, die zou zien hoe arm 

zo vele mensen waren, hoeveel bedelaars er waren, 

omdat ze gehandicapt waren, lam of blind, verstoten 

en bespot. 
 

Vandaag is hij al heel vroeg naar het tempelplein 

gegaan, hij kon niet meer slapen. Hij is onrustig. Er is 

iets. Hij knijpt zijn oude oogjes dicht tegen het vroege 

licht van de opkomende zon. Hij kijkt om zich heen. 

Daar is ook de oude Hanna, hij kent haar wel. Die 

woont hier bijna in de tempel! Hanna, al bijna haar 

hele leven weduwe, maar zo pienter en wijs! Zoveel 

mensen kwamen bij haar raad vragen. Trouwens, 

haar mening gaf ze ook ongevraagd. En daar was men 
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Kinderen schrijven aan God 
 

Beste God,  

Het is wijs, dat U de sterren steeds op 

hun plaats krijgt!  

Van Joycie 
 

Beste God,  

Ik weet denk ik wel waar de baby’tjes vandaan 

komen. Uit de buiken van de mama’s en de 

papa’s hebben ze erin gedaan. Waar zaten ze 

daarvoor? Bewaart U ze in de hemel? Hoe 

komen ze dan hier? Moet U eerst allemaal 

voor ze zorgen? Wilt a.u.b. al mijn vragen 

beantwoorden?  

Ik denk altijd aan U! 

Laura  
 

Een goed idee...? Schrijf nu voor Kerstmis een 

brief aan God! Die lezen we dan voor op het 

kinderkerstfeest.  Joyce Smit  

Kerstverhaal  
 

Vroeger was ik reisleidster in Marokko. Ik ben daar met veel groepen op reis geweest en ik heb daar goede 

herinneringen aan. Ik ging met mijn groepen altijd naar de stad Fez. 
 

In de periode van Kerstmis en Nieuwjaar deed ik dan het volgende. We gingen in de straten van Fez wande-

len, tot we bij een ‘fonduk’ kwamen, een soort herberg. 

Naar de straat stond de poort open. Je zag een binnenplaats met hier en daar wat rommel. 

Er zat een oude bewaker die op de ingang paste. 

Vroeger kwamen mensen van buiten de stad hun boodschappen doen in Fez, en die konden dan in de 

‘fonduk’ overnachten. Beneden konden wat dieren gehouden worden. Er stond een gebouw met trappen 

aan de zijkanten. Op de eerste verdieping waren kamertjes waar die mensen konden slapen. Tegenwoordig 

zitten er ateliertjes in die kamertjes, maar vroeger waren dat kamertjes om te overnachten. Een soort ‘bed 

and breakfast’. 

“Zie je daar boven die kamertjes?” vroeg ik dan aan mijn groep, “daar kon je rusten en dan de volgende dag 

met je boodschappen terugreizen naar waar je vandaan kwam.” 

Maar dan vroeg ik aan die oude bewaker om de poort met een klap 

dicht te smijten. Hij deed dat, en de mensen in de groep begrepen dan 

helemaal niet wat er aan de hand was. 

Maar dan legde ik hun altijd uit: dat het ook in de tijd van Jozef en Ma-

ria zo geweest zal zijn… Dat ze bij de ‘fonduk’, de herberg aankwamen 

en dat de poort al dicht was. Dat er voor hen dus geen plaats meer 

was in de herberg. 

En dan vroeg ik mijn groep om eens te denken aan andere mensen, die 

ergens niet welkom zijn. Mensen die bij ons terecht gekomen zijn, 

vreemdelingen. Mensen voor wie we bang zijn. Ook in onze tijd zijn er 

mensen voor wie er geen plaats is in de herberg.  

       Clara Goossens 

Wat ik met u zou willen delen     

VRT één 25 december 10.00 uur 

Kerstdienst via Eurovisie vanuit Zwitserland (Suisse-

Romande).  

van onder de indruk. De mensen noemden haar een 

profetes en dat was ze!  Ze kwam uit een goede 

familie, uit het noorden. Hij praatte graag met haar 

en ze waren het bijna altijd eens in hun geloof en 

hoop. 
 

Het tempelplein wordt voller.  Daar! Een jong 

koppeltje met een baby. Ze hebben ook een paar 

duiven bij zich. Ze brengen hun baby naar de  tempel 

om het op te dragen aan God. Simeon richt zich op, 

Hanna heeft het ook gezien en loopt ook naar hen 

toe en roept ‘Geprezen is God!’ Simeon is schuch-

terder, maar dapper vraagt hij: ‘Mag ik het kindje 

even vasthouden?’ Bijna in tranen ontroerd heft hij 

zijn hoofd naar de hemel en zegt: ‘Laat, HEER, nu uw 

dienaar gaan in vrede, want met eigen ogen heb ik de 

redding gezien, een licht voor de volken, een eer voor 

Israël’.  

    Antoinette Panhuis      



 

 

 

Kerkgebouw 

Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel 

Website: www.protestantsekerkbrussel.be 

Kerkelijk bureau en kosteres, mw. Lilian Major 

Telefoon: 02 512 03 67 

E-mailadres: info@protestantsekerkbrussel.be 
 

Predikant regio Brussel, ds. D. Boelens  

Hoogveld 24, 1702 Groot-Bijgaarden 

(verantwoordelijk uitgever) 

Telefoon: 02 309 46 82, gsm: 0474 473 243 

E-mailadres: dsdouweboelens@gmail.com. 

Ds. D. Boelens is doorgaans te bereiken in de kerk 

op tel: 02 512 03 67. 
 

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren 

en Overijse, ds. A. Kooi   

Puttestraat 44, 3080 Tervuren  

Telefoon: 02 782 15 54, gsm: 0470 940 977 

E-mailadres: anne.kooi@skynet.be. 

Ds. A. Kooi is doorgaans thuis telefonisch te 

bereiken tussen 9 en 10 uur ‘s ochtends.  
 

Voor de kosteres en de predikanten is de 

vrije dag op dinsdag. 
 

Rekeningnummers 

(altijd op naam van Protestantse Kerk  

en BIC: KREDBEBB ) 
 

Vrijwillige bijdragen: 

IBAN: BE22 4331 1627 6147  

Diaconie: 

IBAN: BE42 7350 3273 4454  

Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30) 

IBAN: BE41 4331 1482 7110  

Kerkkriebels: 

IBAN: BE49 7350 0729 3071  

Exploitatie (voor alle andere betalingen): 

IBAN BE89 7350 0834 2085 
  

Andere protestantse kerken  

in de omgeving en het PSC 
 

Bethlehemkerk, Walcourtstraat 103, 1070  

Anderlecht; eredienst om 10 uur 
 

William Tyndale Silo Kerk, Rondeweg 3, 1800 

Vilvoorde; eredienst elke zondag om 10 uur 
 

Protestants Sociaal Centrum: Cansstraat 12, 

1050 Elsene; Directeur Alexia Byiza,   

tel. 02 512 80 80; rekeningnummer  

BE77 424554037142; Fiscale vrijstelling voor elke 

gift vanaf  € 40; Website: www.csp-psc.be 

Kerkenraad 
ds.   Douwe Boelens – voorzitter   02 
309 46 82 
ds.   Anne Kooi      02 782 15 54 
dhr. T. Orie – ouderling    02 466 54 90 
dhr. R. van Drimmelen – ouderling  02 660 98 34 
mw. P. Vitulano  – diaken   0478 607 879 
 

Dagelijks Bestuur 
dhr. B. Kuypers – voorzitter   05 620 54 39 
dhr. M. de Geus – penningmeester   02 660 53 33 
dhr. L. Buddingh – secretaris   02 772 70 23 
mw. M. Rahusen – lid    02 767 09 41 
 

Vrijwillige bijdragen: mw. I. Vercruysse  02 251 59 30 
Commissaris gebouwen: dhr. T. Orie   02 466 54 90 
Archivaris: dhr. W. De Hertogh   02 267 66 76 
Website: ds. D. Boelens, ad interim   
   digiherder@protestantsekerkbrussel.be 
 

Kinder- en jeugdwerk 
Babyoppas: Elke zondag tijdens de dienst 
Kinderkerk (tot 12 jaar): Anita Bultena  02 734 52 13 
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):  
Annet Sinnema-Buurman   02 375 48 86 
Jart Voortman     02 358 57 29 
Jongerencatechisatie (12-16 jaar):  
ds. D. Boelens     02 309 46 82 
Volwassenencatechisatie: ds. A. Kooi   02 782 15 54 
 

Wijkindeling 
Centrum West (ds. D. Boelens): 
  mw. Antoinette Panhuis (02 230 52 22),  
  mw. Co van Anken (02 527 81 73),  
  dhr. Gustaaf Vanhaelen (02 358 16 03) 
Noord (ds. D. Boelens): 
  mw. Annemarie Haverkorn van Rijsewijk  
  (02 460 42 86), 
  mw. Nel Vrydag (02 452 91 79) 
Noordoost (ds. A. Kooi): 
  mw. Jacqueline Bastiaens (02 767 67 35),  
  mw. Marie-Françoise Couturier (02 731 75 54),  
  mw. Nel Scholten (02 767 71 25) 
Zuid (ds. D. Boelens):  
  dhr. Jart Voortman (02 358 57 29),  
Oost (ds. A. Kooi):  
  mw. Carla Dille (02 265 48 04 ),  
  mw. Hanneke Schinkel (02 771 33 42) 
Zuidoost (ds. A. Kooi): 
  mw. Ellen van der Kraan (02 653 10 13),  
  mw. Joke Bronkhorst (02 687 91 92 ),  
  mw. Janneke Wilbrenninck (02 687 63 91) 
 

Als u een pastoraal bezoek wilt vragen  

voor uzelf of voor een ander,  

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikanten. 


