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Een oud rijmpje zegt: 
“Geen groter woord en met meer kracht, dan Micha 
zes en wel vers acht.” 
Blijkbaar hebben vroegere generaties van kerkgangers een 
essentiële waarheid in dat vers aangetroffen, die als samen-
vatting kon dienen voor heel veel andere Bijbelse inzich-
ten. Men zegt dat de Amerikaanse president Jimmy Carter, 
om zijn intenties uit te drukken, de Bijbel bij deze tekst 
van Micha liet openslaan toen hij zijn ambtseed aflegde: 
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de Heer van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.”

Als we die tekst opzoeken in het boek Micha waaruit we 
in deze Adventsperiode lezen, dan zien we dat het uit een 
visioen komt. De Heer vraagt in dat visioen wat Hij zijn 
volk misdaan heeft. Natuurlijk heeft de Heer zijn volk niets 
misdaan… Integendeel! In het visioen wordt een aantal ge-
beurtenissen opgesomd, waarin de Heer zijn volk heeft bij-
gestaan: de doortocht door de Jordaan vooral, toen Israël 
het land van de belofte eindelijk mocht binnengaan.
Op zijn lange reis door de woestijn heeft het volk Gods aan-
wezigheid steeds opnieuw mogen ervaren. Maar waarom 
leidt Israël dan geen leven in gehoorzaamheid aan de Heer 
aan wie het volk zijn bestaan te danken heeft?

Er zijn heel veel dingen die het volk Israël niet hoeft te doen. 
Ze hoeven Hem volgens het visioen van Micha geen brand-
offers en dus geen kostbare, materiële geschenken aan te 
bieden. Stieren, rammen, olie: het hoeft allemaal niet! Ze 
moeten Hem ook zeker geen kinderoffers aanbieden – 
terwijl dat in de godsdienstige cultus rondom Israël waar-
schijnlijk wel een bestaande praktijk was.
In de tijd van profeten als Micha breekt een revolutio-
nair inzicht door: dat God al die geschenken niet wenst. 
In plaats daarvan wordt het volk opgeroepen om God te  

dienen, door een maatschappij na te streven 
waar recht heerst, door in trouw aan het verbond 

te leven en na te streven wat God in het alledaagse leven 
van zijn volk verlangt.
De eenvoudigste manier waarop we de Heer kunnen die-
nen, is door onze talenten. Onze talenten stellen ons in 
staat om vreugde te beleven aan wat we doen, vreugde ook 
aan onszelf. Onze talenten vragen erom ontdekt, toegepast, 
verder ontwikkeld te worden: al doende vinden we voldoe-
ning in de bezigheden waartoe onze talenten ons geschikt 
maken.
In zijn liefde voor de mensen heeft God aan ons allen ta-
lenten, hoe verschillend ook, gegeven. Voor Hem zijn alle 
talenten van waarde, wanneer mensen hun talenten op-
dragen in de dienst aan Hem en aan elkaar. Goed te doen 
betekent: jezelf met al je talenten opdragen in de dienst aan 
God en aan je medemens. Het betekent ook: elkaars talen-
ten opmerken en elkaar ondersteunen in de ontwikkeling 
van die talenten.
Protestantse Solidariteit vraagt ons dit jaar om ter gelegen-
heid van Advent steun te geven aan jongeren in het Zuiden 
om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het 
studiefonds “Ik help een kind” is een uitstekende manier 
om dat te doen.

Zouden alle mensen het niet nodig hebben om door an-
deren gerespecteerd te worden en zo ook zichzelf te leren 
respecteren? Zou dat niet horen bij de roeping van de Kerk? 
Zou het erkennen en het ondersteunen van talenten dus 
ook geen passend geschenk zijn voor het Kind dat ons ge-
boren is?
Met deze gedachten wens ik u allen een zeer ingetogen 
Adventstijd en een zeer opgetogen Kerstfeest toe!

ds. Douwe Boelens

Meditatie
Een passend geschenk

Verjaardagen van 
75-plussers 

December 

21/12 Dolf van Oeveren

22/12 Dick Tromp

Januari 
2/1   Marijke van Duyn

3/1    Berry de Bruijn

5/1    Wilma Kimmel-van Helden

9/1    Lydia Sacré

10/1  Walthera van Lennep 

11/1   Martin Kunze 

15/1   Adrienne Reichenau

20/1   Raymond Auquier

22/1   Rietje Eijkelenboom

23/1   Nel Van den Steene-Ojers 

25/1   Harry Dille

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar: 
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Kerkdiensten PKB

Zondag 1 december 
1ste Advent, Jeugd-adventsdienst, Doop

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte ProJOP/ kerk
Ambtsdrager Paola Vitulano
Gem.lid v. dienst A. Kolodziejak
Collectant M. de Geus
Welkom M. en L. de Geus
Geluid Y. Sinnema
Kindernevendienst A. Buddingh-Slim
Babyoppas J. Bastiaens
Koffie L. de Geus, H. Schinkel

Zondag 8 december
Voorganger ds. Leendert Bosgra
Organist Raymond Auquier
Collecte Diaconie/ kerk
Ambtsdrager R. van Drimmelen 
Gem.lid v. dienst G. Minnee
Collectant G. Heslinga
Welkom G. Heslinga
Geluid J.K. van der Meer 
Kindernevendienst A. Bultena
Babyoppas A. Haverkorn van Rijsewijk
Koffie N. Vrijdag, J. van Drimmelen

Zondag 15 december
H. Avondmaal met de kinderen,m.m.v. Gaudeamus

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Kerk en Wereld/ kerk
Ambtsdrager J. Voortman
Gem.lid v. dienst F. Bastiaens
Collectant G. van der Linden
Welkom G. van der Linden
Geluid H. Scholten
Kindernevendienst L. Buddingh
Babyoppas L. De Geus
Koffie Fam. Scholten, Bronkhorst

Zondag 22 december 
Kinderkerstfeest

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte VPKB/ kerk
Ambtsdrager E. Kitoko
Gem.lid v. dienst O. Chrispeels
Collectant P. Van Den Steene
Welkom A.T. Seinen
Geluid B. Noë
Kindernevendienst A. Bultena
Babyoppas A. Panhuis
Koffie F. Meiboom, K.E.Sung

Kerstdag 25 december
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Ik help een kind/ kerk
Ambtsdrager T. Orie
Gem.lid v. dienst G. Minnee
Collectant H. De Hertogh
Welkom J. Bastiaens
Geluid M. Heemskerk
Kindernevendienst -
Babyoppas J. Bastiaens
Koffie L. De Geus, M. Chrispeels

Zondag 29 december
Top-10 Zangdienst 

Voorganger ds. Jart Voortman
Organist Raymond Auquier
Collecte Prot. Soc. Centrum/ kerk
Ambtsdrager P. Vitulano
Gem.lid v. dienst H. Schinkel
Collectant J.K. van der Meer
Welkom L. Buddingh
Geluid Y. Sinnema
Kindernevendienst A. Buddingh-Slim
Babyoppas K.E. Sung
Koffie G. Heslinga, N. Vrydag

Zondag 5 januari, Epifanie
Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte Diaconie/ kerk
Ambtsdrager R. van Drimmelen
Gem.lid v. dienst H. Dille
Collectant B. Kuypers
Welkom L. Buddingh
Geluid J.K. van der Meer
Kindernevendienst -
Babyoppas H. Schinkel
Koffie C. Dille, J. van Drimmelen

Zondag 12 januari 

Voorganger NN
Organist Raymond Auquier
Collecte Kerk en Wereld/ kerk
Ambtsdrager E. Kitoko
Gem.lid v. dienst A. Kolodziejak
Collectant G. Heslinga
Welkom G. Heslinga
Geluid C. Orie
Kindernevendienst L. Buddingh
Babyoppas A. Haverkorn van Rijsewijk
Koffie Fam.Bronkhorst, K.E. Sung

De diensten beginnen om 10.15 uur



5

Zondag 19 januari 

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Prot. Soc. Centrum/ kerk
Ambtsdrager J. Voortman
Gem.lid v. dienst G. Heslinga
Collectant G. van der Linden
Welkom G. Heslinga
Geluid B. Noë/ H. Scholten
Kindernevendienst A. Bultena
Babyoppas L. de Geus
Koffie N. Scholten, H. Schinkel

Zondag 26 januari 

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte Leprazending/ kerk
Ambtsdrager T. Orie
Gem.lid v. dienst J.K. van der Meer

Collectant M. de Geus
Welkom Fam. de Geus
Geluid B. Noë
Kindernevendienst A. Buddingh-Slim
Babyoppas A. Panhuis
Koffie F. Meiboom, N. Vrydag

Zondag 2 Februari 

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte Diaconie/ kerk
Ambtsdrager P. Vitulano
Gem.lid v. dienst F. Bastiaens
Collectant P. Van den Steene
Welkom J. Bastiaens
Geluid M. Heemskerk
Kindernevendienst L. Buddingh
Babyoppas K.E. Sung
Koffie L. de Geus, M. Chrispeels

Zondag 8 december
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager dhr. H. Van de Wouwer
Collecte: Kerk en “Ik help een kind”

Zondag 22 december
Kerstviering

9.00 uur: Adventsontbijt
Voorganger ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Zondag 12 januari  15.00 uur
Installatiedienst van dhr. B. Meertens als 

student-opdrachthouder

Voorgangers ds. D. Boelens en dhr. B. Meertens
Ambtsdrager dhr. G. Van de Wouwer
Collecte Kerk en Protestantse Solidariteit
Na de dienst: receptie ter gelegenheid van het nieuwe jaar 
en van de indiensttreding van dhr. Bram Meertens

Zondag 26 januari
Voorganger dhr. B. Meertens
Ambtsdrager mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Zondag 2 februari
Voorganger dhr. B. Meertens
Ambtsdrager dhr. G. Van de Wouwer
Collecte Kerk

Goede vrienden van de Bethlehemkerk,

De afgelopen maanden werden bepaald door twee grote en 
ingrijpende gebeurtenissen, waarvan de eerste verdrietig en 
de tweede vreugdevol is.

De verdrietige gebeurtenis was het overlijden van  
br. Theofiel of Theo Stevens. 
Tijdens de Radenvergadering van 8 oktober meenden we 
nog dat Theo Stevens heel binnenkort naar huis zou gaan. 
Eigenlijk was het de bedoeling geweest dat het op die dag 
zou gebeuren, maar er moesten toch nog wat onderzoekjes 
worden gedaan…Acht dagen later is hij overleden en inder-
daad naar huis gegaan – in een andere betekenis van die 
uitdrukking.
Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op 23 oktober vanuit 
de Bethlehemkerk. Tijdens de dienst werden er veel goe-
de woorden over hem gesproken: woorden van erkenning 
uit Rwanda voor alles wat hij gedaan heeft als lid van de 
Zendingscommissie van de VPKB. Deze woorden werden 
overgebracht door de vicevoorzitter van de Synodale Raad, 
ds. Jelle Brouwer. Aangrijpende woorden ook van zijn zoon 
Eric, die samen met zijn echtgenote Hilde nog net op tijd 
uit de Verenigde Staten was overgekomen om afscheid te 
kunnen nemen van hun vader en schoonvader. Warme en 
liefdevolle woorden ook van ds. Gilbert Snauwaert, die vele 
jaren in goede vriendschap met het echtpaar Theo en Leni 
Stevens heeft samengewerkt.
Theo Stevens was een mens van postuur in de gemeente 
van de Bethlehemkerk. Van alles wist hij de zin en de bete-

Berichten uit  Anderlecht 
De diensten beginnen om 10 uur



kenis. Zijn kennis en ervaring, maar vooral zijn vriendelijke 
persoonlijkheid zullen node gemist worden in de gemeen-
schap. Zijn vrouw Leni, zijn kinderen en kleinkinderen en al 
zijn broeders en zusters in de kringen om hem heen wensen 
we van harte troost toe en kracht en moed om vooruit te 
kijken!

De vreugdevolle gebeurtenis van deze maanden was 
de toestemming van de Synodale Raad om dhr. Bram 
Meertens, student aan de Faculteit voor Protestantse 
Theologie en Religiestudies, aan te stellen als ‘student-op-
drachthouder’. Hij heeft de opdracht meegekregen om zich 
voor te bereiden op het pionierschap, want daar ligt im-
mers de toekomst van de Bethlehemkerk: in het pionieren 
in de Zuidwest-rand van Brussel.
Op zondag 3 november hielden we een ‘bijzondere leden-
vergadering’, waarop dhr. Bram Meertens unaniem werd 
verkozen. De resultaten van die verkiezing zijn inmid-

dels bekendgemaakt aan de Synodevoorzitter en aan het 
Districtsbestuur van ABL.
Op 12 januari hopen we dhr. Bram Meertens in een feeste-
lijke dienst aan te stellen als student-opdrachthouder. Die 
dienst begint om 15.00 uur. Na de dienst houdt de gemeen-
te een receptie voor alle aanwezigen, en dat is dan tegelij-
kertijd ook de nieuwjaarsreceptie.
Dit jaar zal er geen Kerstfeest buiten de zondagmorgen-
dienst worden gehouden. Wel begint op 22 december, 
de vierde Advent, de samenkomst om 9.00 uur met een 
Adventsontbijt. Die dienst staat met lezingen en liederen 
helemaal in het teken van Advent en Kerst.
Ik wens u allen een goede tijd toe: een tijd van geloof en 
hoop en liefde. Een tijd van oprecht verdriet en van op-
rechte vreugde! Moge God ons allen goede moed geven, 
nu we samen een nieuw seizoen voor de Bethlehemkerk 
binnengaan. 

Hartelijke groeten, 
ds. Douwe Boelens, consulent
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In memoriam 

Theo Stevens   
Anderlecht 23.8.1930 – 16.10.2019” 

Theo was een werkende bij.
Van kinds af aan was hij in de kerk, maar van zodra hij meer maturiteit had 
was hij al vlug ook actief in de kerk. Hij stichtte de Jeugdclub waarover van-
daag nog vroegere leden met lof spreken. Later stichtte hij ook nog “Jong 

Bethlehem” en was actief in de zondagsschool. Hij had ook een private carrière, maar zijn hart  was meer 
met het kerkleven bezig. In de jaren ‘ 60 werd hij de penningmeester van deze gemeente. En dat was hij tot 
op heden toe als supervisor over de boekhouding. 

Hij verliet zijn privéwerk en leidde het departement “Zending” van de VPKB. In die functie kwam hij ook 
met Afrika in aanraking, meer bepaald met Rwanda waar hij de nood van vooral de kinderen zag. Gegrepen 
door die nood stichtte hij de hulpgroep, die nu nog bestaat, “lk help een kind” samen met het departement 
“Protestantse Solidariteit”. Dat Theo gegrepen was door de nood  van de wereld zag je aan alles. Bv. gaat 
hij ook samen met Leni en zijn zus werken in het PSC, wat betekent “Protestants Sociaal Centrum”. Toen ik 
hier werkte werden 10-tallen dekens gebreid en lunchpakketten samengesteld voor diezelfde organisatie.

Ietwat persoonlijk: Theo, je was een fijn mens, vooral een stille kracht. 
Ik heb Theo nooit of nooit het ene woord hoger horen zeggen dan het andere. Vol overgave wierp hij zich 
op elke taak. lk denk nu bepaald aan dat enorme werk  van het klasseren van de archieven. Wat ik mij her-
inneren zal, is niet alleen de naarstige werker voor de kerk maar de vriend die ik in u mocht ontmoeten, de 
gesprekken als we samen in de wagen zaten op weg naar onze partner gemeentes in Duitsland. Tot bij de 
wederkomst Theo.

ds. Gibert Snauwaert
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 Uit de Kerkenraad PKB

Op 10 oktober had de kerkenraad een gesprek met de 
voorzitter van ons district, ds. Hans Neels, (Antwerpen-
Noord) over de situatie die in onze kerk is ontstaan met het 
vertrek van ds. Anne Kooi naar Texel. Ds. Neels gaf uitleg 
over de procedure die nu gevolgd moet worden. Volgens 
de VPKB regels moet een vacante gemeente een periode 
van zes maanden in acht nemen om zich te bezinnen over 
de toekomst. In onze kerk hadden we al zo’n proces op gang 
gezet - Gemeente in Perspectief - voordat bekend werd dat 
ds. Kooi ons zou verlaten. De verwachting is dat tijdens de 
eerste maanden van 2020, de contouren van de uitkomsten 
van dit bezinningsproces zichtbaar zullen zijn. Tegen die 
tijd kan dan ook een beslissing worden genomen over een 
consulent.

Met het  vertrek van Anne Kooi moeten we ervoor waken 
dat ds. Douwe Boelens niet teveel extra taken op zijn bord-
je krijgt. Over de taakverdeling werd in de vergadering 
van 7 november uitvoerig gesproken, en sommige aan-
passingen werden gedaan. Zo bood Paola Vitulano aan het 
beheer van de website over te nemen. Het overnemen door 
ds. Douwe Boelens van pastorale verantwoordelijkheden in 
de wijken aan de Oost-rand van Brussel (dus de wijken NO, 
O, ZO) betekent een serieuze uitbreiding van de taken, al 
was het alleen maar omdat veel tijd verloren gaat met het 
reizen. Bekeken zal worden hoe die extra taak verlicht kan 
worden, bijvoorbeeld door het inschakelen van gemeente-
leden die in de Oost-rand wonen.

De kerkenraad is blij met de recente komst van twee ex-
tra diakenen.  Met Eugène Kitoko, Jart Voortman en Paola 
Vitulano hebben we nu  hebben nu weer een volwaardi-
ge diaconie. Hiermee is de situatie beëindigd waarin de 
Kerkenraad als geheel de primaire verantwoordelijkheid 
had voor het diaconale beleid.

Het eredienstrooster voor 2020 werd door de kerken-
raad besproken. Nu we nog maar over één eigen predikant 
beschikken, is het duidelijk dat we voor volgend jaar moe-
ten zoeken naar meer gastpredikanten. De kerkenraad is 
op zoek naar iemand die kan helpen bij het benaderen van 
mogelijke gastvoorgangers.

Graag willen we nu al meedelen dat de datum voor de 
volgende Gemeentevergadering is vastgesteld op 26 
april 2020.

Met de Bethlehemkerk in Anderlecht is afgesproken dat 
wij elkaars kerkenraadsvergaderingen gaan bijwonen. Op  

10 oktober was Henri Van de Wouwer afgevaardigd naar 
onze vergadering. Paola Vitulano zal voor onze kerk de ra-
denvergaderingen van de Bethlehemkerk bijwonen.
Voor ds. Anne Kooi was 7 november de laatste vergadering 
van de Kerkenraad. We namen afscheid van haar met het 
zingen van Lied 416: “Ga met God en Hij zal met jou zijn...”

Rob van Drimmelen, scriba

Verslag Gemeente 
in perspectief   

‘Als er geen mensen in de kerk zijn, 
waakt God over het gebouw.’
Met deze uitspraak verwoordde 
één van de kinderen van de Kindernevendienst kernachtig 
het fundament van onze gezamenlijke trektocht…

De kerk als huis
Op 29 september sprak een delegatie van de werkgroep 
met enkele jongeren van de Jeugdkerk. We stelden ons de 
kerk voor als een huis en vroegen ons af wat voor huis het 
meest aanspreekt – een kasteel, een herenhuis in de stad, 
een opknapwoning,… -, en waarom. Vervolgens bekeken 
we of we voor de kerk dezelfde afweging zouden maken.

Bomen
Zondag 20 oktober jl. kwam de gemeente bijeen voor een 
eerste inventarisatie.
Na een korte kerkdienst vormden we 8 groepjes en zetten 
we ons neer rond even zoveel bomen. Dr. Jaap de Lange liet 
ons stapsgewijs nadenken over wat we zien als de vruchten 
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van onze kerk (appels), en waardoor die vruchten kunnen 
worden aangetast (vogels en wormen).
Een kleine twee uur later haalden we de eerste oogst binnen.

Vruchten
Als vruchten werden bijvoorbeeld opgeschreven: in de kerk 
komen mensen met verschillende achtergronden en leef-
tijden samen, warmte en zorg voor elkaar, samen bidden, 
zingen en reflectie. Ook materiële zaken als het gebouw, de 
financiële middelen en de Kerkbrief werden als vruchten 
aanvaard.

Vogels en wormen
Vergrijzing en de grote afstand tot de kerk werden gezien 
als aspecten die de vruchten aantasten. Maar ook angst 
voor verandering, oppervlakkigheid en een overdaad aan 
activiteiten waarmee de kerk moet concurreren.

De volgende halte
Tijdens de wijkbijeenkomsten in november willen we die-
per ingaan op wat is aangedragen. De bomenposters vor-
men het uitgangspunt van de besprekingen. Ook met kin-
deren en jongeren wordt het gesprek voortgezet.

Het is de bedoeling zoveel mogelijk  gemeenteleden bij onze 
gezamenlijke  trektocht te betrekken. Vandaar dat mensen, 
die in de loop van de jaren meer op afstand van onze kerk 
zijn komen te staan, persoonlijk benaderd worden.

Kijken wat er wél is
De werkgroep kijkt dankbaar terug op de oogst van deze 
speciale gemeentezondag. Fijn dat we allemaal samen – 
kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen – met elkaar in 
één ruimte mochten samenkomen om na te denken over 
ons kerk-zijn.

Tijdens de dienst van 20 oktober zei Jaap de Lange: ‘Er 
wordt van ons niet het onmogelijke gevraagd. Jezus vraagt 
ons niet wat we niet kunnen, wat we niet hebben. Nee, hij 
zegt: ga kijken wat er wél is. Vijf broden en twee vissen. Wat 
is er onder ons aan liefde, aan inzet en mogelijkheden, aan 
goede wil en aan vriendelijkheid. Daarover een zegen vra-
gen en dan gewoon aan het werk gaan.’
In die Geest willen we onze trektocht vervolgen. 

Namens de Werkgroep Gemeente in Perspectief,
Annet Sinnema
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 Gemeentenieuws PKB

In memoriam Louise Gardenier  

Hartelijk dank voor alle reacties en bemoedigende woorden die wij moch-
ten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van onze (schoon)moeder 
Lous Gardenier op 21 september j.l.
Wij zijn heel dankbaar dat haar wens om thuis te sterven in vervulling is 
gegaan en opgelucht dat zij van de pijn verlost is waartegen ze al meer dan 
20 jaar vocht.
Dat wij haar zelf tot het einde toe hebben kunnen verzorgen is heel bijzon-
der, dat zij nog zo helder was om gebeurtenissen uit het heden en verleden 
te kunnen delen een zegen:
“ik ben wel wat onrustig over de reis daarnaar toe, maar ik denk wel dat er 
nog iets kosmisch is, iets mystieks”… “De Vader, de Zoon en de Heilige Geest… wat moet je je daar bij voor-
stellen… wij mensen zijn zo rationeel, ik geloof niet dat ik daar straks mijn ouders weer tegen ga komen… 
maar dat er iets kosmisch is, dat weet ik zeker!”
Daarnaast putten wij veel troost uit de uitvaartceremonie die op 28 september j.l. plaats had in Overijse. De 
mooie zaal met lichtinval van het centrum Coorevits-Rosier, de muziek, de getuigenissen, het dwarsfluit- en 
gitaarspel. Heel fijn dat u zo talrijk aanwezig was!

Annemieke Slim & Lex Buddingh

Doop van Pablo de Jong,  
zondag 1 december

Pablo Louis IJbele is het zoontje van Daan de Jong en Inès 
Boukhalfa.
Daan en Inès zijn in de Protestantse Kerk Brussel getrouwd 
op 29 september 2017, en op 6 september 2019 zijn zij ou-
ders geworden van Pablo. Voor Daan en Inès is het belang-
rijk om Pablo (Spaans voor ‘Paulus’) te laten dopen als sym-
bool van verbondenheid met God en met zijn kerk.
De kerkenraad is verheugd met deze bewuste keuze en no-
digt iedereen uit om aanwezig te zijn bij dit doopfeest.

Gaudeamus

Op zondag 10 november, tijdens de afscheidsdienst voor 
ds. Anne Kooi zong het Vocaal Ensemble Gaudeamus.  We 
begonnen met ‘Jesu meine Freude’ van J.S. Bach en na de 
preek klonk het ‘Verleih uns Frieden’ van Mendelssohn. 
De ‘Cantique’ van Fauré sloot mooi aan op de gebeden. Na 

de dienst rondden we af met de ‘Irish Blessing’.  Muziek die 
goed paste bij het thema van de dienst. Met dank aan de 
enthousiaste en inspirerende leiding van onze dirigent Filips 
Pieters en Anna Rusakova voor de warme begeleiding op de 
piano. 

Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen voor de 
dienst van zondag 15 december (derde advent). Met pas-
sende adventskoormuziek hopen we met onze kleine groep 
van acht zangers een mooie voorbereiding op het kerstfeest 
te kunnen geven.

Het ensemble bestaat momenteel uit twee sopranen, twee 
alten, drie tenoren en één bas. 
Kriebelt het om mee te zingen?  Van harte welkom om 
eens vrijblijvend naar een repetitie te komen en de sfeer 
van samen muziek maken te proeven.  We repeteren op 
zondagavond.

Met muzikale groeten, 
Hanneke van Sloten
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Zondag 29 december:  
top-10 kerkdienst

Net als vorig jaar houden we op deze zondag een kerk-
dienst, waarin u een geliefd lied kunt opgeven, dat niet zo 
vaak in de kerk gezongen wordt. Dit kan uiteraard ook een 
nieuw lied zijn. 
Ds. Douwe Boelens heeft mij gevraagd om het dit keer over 
te nemen.
Geef dus een lied op en misschien ook met een verklaring 
wat u aanspreekt in dit lied. Een tekst of een gedicht erbij 
mag ook. Stuur dit voor kerst op, want het moet muzikaal 
voorbereid worden.
Ik ben benieuwd!

Jart Voortman
     jartvoortman@hotmail.com

Afscheidsdienst ds. Anne Kooi 

Op 10 november namen we in een mooie dienst afscheid 
van Ds. Anne Kooi 
Hieronder haar laatste vertelling aan de kinderen: “met 
een zak geduld lukt het wel.”

Cadeau voor “Ik help een kind”, 
Rwanda  
Bij de afscheidsdienst kon ieder-
een een financiële bijdrage geven 
voor een cadeau voor ds. Anne 
Kooi, dat zij bestemd had voor het 
Studiefonds  “Ik help een kind”. De 
opbrengst was € 625! Een schitterend bedrag dat, dankzij 
haar, voor dit project van studiefinanciering  voor jonge-
ren in Rwanda, overgemaakt kon worden aan Protestantse 
Solidariteit.
Hartelijk dank aan allen die bijgedragen hebben aan dit af-
scheidscadeau. 
En wij willen ds. Anne Kooi bedanken voor deze royale 
geste!  
Namens “Ik help een Kind”,   

Greet Heslinga 

Voleindingszondag 24 november

In de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
hebben we de volgende gemeenteleden herdacht: 
ds. Pieter Noomen  29 juli 1930 - 28 april 2019
Alan P. Couturier  23 juli 1935 – 4 mei 2019
Johanna Hermine Jungstand-de Bruijn  
 22 juni 1938 – 26 mei 2019
Diederik Evert Waterloo Wilbrenninck  
 24 december 1939 – 23 juni 2019
Jan van der Nagel  9 juli 1927 – 5 augustus 2019
Michel Haverals  17 mei 1955- 7 augustus 2019
Louise Gardenier  11 september 1939 – 21 september 2019
Theo Stevens  23 augustus 1930 – 16 oktober 2019 
 (Bethlehemkerk, Anderlecht)

Ook kon elk van ons een kaars ontsteken voor onze ei-
gen dierbaren, in stilte of met een woord uit het hart. 

Kerstbakjes   

Zoals elk jaar maken 
leden van de pasto-
rale raad kerstbakjes 
voor ouderen en zie-
ken en schrijven zij de 
kerstkaarten. Dit jaar 
doen ze dat op donderdagmorgen 12 december  om 10 
uur. 
Helpende handen voor de kerstbakjes zijn welkom. Het is 
altijd een leuke en gezellige bezigheid.
Wilt u zich melden bij Jacqueline Bastiaens voor meer infor-
matie? Jacq@skynet.be, tel 02 767 67 35. 
Op zondag 15 december mag iedere kerkganger helpen 
de kerstbakjes rond te brengen in zijn/haar buurt. Een gele-
genheid om iemand te leren kennen.  Dank!

Nieuwjaarsreceptie

De wijken NO en Oost 
houden een nieuwjaarsreceptie 
ten huize van de familie Scholten 
in Tervuren op zaterdag 18 
januari van 16.30 tot 18.30 u. 
Alle gemeenteleden zijn hartelijk 
welkom. Weer een gelegen-
heid om elkaar beter te leren 
kennen! Graag een telefoontje 
naar:  
hansennelscholten@gmail.com of tel. 02 767 71 25. 
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september 

1/9 VPKB  € 111.20    Kerk € 115.00
8/9 Dar al Amal  € 220.40 Kerk € 124.00
15/9 Diaconie  € 146.80 Kerk € 109.80
22/9 Kerk en wereld  € 97.10 Kerk € 72.35
29/9 VPKB  € 171.97 Kerk € 202.00

oktober 
6/10 Kirinda € 167.16   Kerk € 126.90
13/10 Diaconie  € 152.00   Kerk € 115.60
20/10 VPKB € 183.80   Kerk € 176.10

Collecteopbrengst

Oecumenische Dienst 
in Vossem op 21 
januari 2020 

In het kader van de ‘Week van Gebed 
voor de Eenheid van de Christelijke Kerken’ zal voor de 31ste 
keer een gemeenschappelijk dienst worden gehouden in de 
Parochiekerk in Vossem (Tervuren).
De dienst wordt georganiseerd door de Rooms-Katholieke 
Kerken van Tervuren en Overijse, de Anglicaanse Kerk van 

Tervuren, de Lutherse Kerk van St. Pieters Woluwe en onze 
eigen kerk.
Het thema dit jaar is “Zij waren buitengewoon vriendelijk 
voor ons” (Handelingen 28 vers 2). Dit thema werd voorbe-
reid door een groep christenen op het eiland Malta.
Ds. D. Boelens zal namens onze kerk mede voorgaan.
De dienst gaat door in de Romaanse Kerk Sint Paulus, 
Dorpsplein 4 in 3080 Vossem op dinsdag 21 januari 
2020 om 20 uur.  Iedereen uit onze gemeente is van har-
te welkom. Na afloop is er een receptie.

O. Chrispeels

Samenscholen

Bijbelkring in Wemmel
Op het moment dat ik u deze woorden schrijf, heeft de 
Bijbelkring van 18 november nog niet plaatsgevonden. Ik 
kan u daar dus nog geen verslag over uitbrengen, maar het 
ligt in de bedoeling om op die Bijbelkring de verjaardag van 
br. Jef Vanhaelen te vieren. Het is een kroonjaar; u mag zelf 
eens raden welk. Op de Bijbelkring vieren we trouw elkaars 
verjaardagen. Ze horen bij de dingen des levens die we met 
elkaar delen.
De volgende Bijbelkring zal worden gehouden op maandag 
16 december. Dan vieren we samen de Heilige Maaltijd. 
In het nieuwe jaar houden we de Bijbelkring op de maan-
dagen 20 januari en 17 februari. De Bijbelkringen worden 
gehouden bij het echtpaar Haverkorn in Wemmel en ze be-
ginnen om 14.30 uur.

18+ Lunch
Af en toe houden we na de kerkdienst een bijeenkomst in de 
Consistorie voor werkende en studerende jongeren: de “18+ 
Lunch”. Bedoeling van de lunches is om andere jonge men-
sen in de kerk te leren kennen en een onderwerp met elkaar 
te bespreken. Iedereen mag eerst naar de kerkdienst komen, 
maar dat hoeft niet. Je kunt dus ook rechtstreeks van thuis 
naar de lunch komen. De lunch begint om 12.00 uur.
De volgende 18+ Lunches zijn op 15 december, 19 januari 
en 16 februari.

Gasten meenemen mag altijd, maar laat dat van tevoren 
liever even weten.

Schrijfactie voor Amnesty 
International op zondag 15 
december 
Op 10 december is het Internationale Dag van de 
Mensenrechten; op 15 december vieren we dat door een 
schrijfactie voor Amnesty International te houden. U kunt 
vanaf ongeveer half twaalf tot kwart over twaalf één of 
meer brieven schrijven in de Consistorie. We hopen dat 
velen van u gebruik zullen maken van die gelegenheid. (zie 
verder interview met Mw. Verploeg)

Noteert u alvast:

Bijbelquiz op zondagmiddag 8 maart
De jaarlijkse Bijbelquiz wordt gehouden bij de fam. 
Haverkorn in Wemmel. Houd die middag dus vrij! 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, 21 mei
Vorig jaar werd in Gent ProFest gevierd op Hemelvaartsdag, 
en daarom hebben we het ‘dauwtrappen’ een keer overge-
slagen, maar in 2020 pakken we de draad weer op. 

ds. Douwe Boelens
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Gesprek met  
Hanneke Verploeg,  
erevoorzitter  
Amnesty International 
Vlaanderen

Hanneke, erevoorzitter!

Ja, in 2010, maar er is ook in A.I. Vlaanderen afgesproken 
dat er na mij nooit meer een erevoorzitter zou komen, want 
in A.I. gaat het om mensen die zich actief inzetten.  Geen 
gedoe van erecomités en zo.  Op de foto zie je mij en mijn 
4 achtereen opvolgende Vlaamse voorzitters, elk van een 
ander geloof of strekking.  

Vertel nog eens hoe het begon.

In 1968 las ik een artikel over de oprichting van A.I. 
Nederland in de krant, in de NRC. Dat gaf ik door aan enige 
vrouwen in onze kerk, waaronder (wijlen) mw. Van Leeuwen 
en mw. Lindijer, die daar graag aan mee wilden doen en zo 
is het begonnen – maar moeizaam. De jeugdclub van onze 
kerk met een 15-tal jongeren bleek er ook al mee bezig te 
zijn (dat wisten we niet van elkaar!). We kregen steun van de 
toenmalige Synodevoorzitter ds. André Pieters. Enigen in 
onze kerk vonden het prima, maar anderen zeiden “ Meisje, 
hoe is het mogelijk dat je je voor zo’n communistisch gezel-
schap inzet”! 

Amnesty International start na een artikel in The Observer 
van zondag 28 mei 1961 van de journalist Peter Benenson. 
Daarin beschrijft hij zes gevallen van gewetensgevangenen: 
een filosoof in Roemenië, een dominee- vriend van Negroes in 
de USA, een Angolese arts en dichter onder Portugees bewind 
in Angola, een aartsbisschop in Praag, een communistische 
vakbondsman in Griekenland, een kardinaal in Hongarije.  
Dus drie in ‘Oost’ en drie in ’West’. 
Het artikel doet onmiddellijk een “Oproep voor Amnestie” en 
de volgende dag, maandag wordt een persconferentie gehou-

den, met sprekers, M.P.’s van alle Britse politieke partijen.  Een 
bureau is al voorzien en A.I. werd een feit.
De doelstellingen:
1. Onpartijdig werken voor de vrijlating van mensen die ge-

vangengezet zijn omwille van hun overtuiging en een be-
hoorlijke behandeling in de gevangenis eisen. 

2. Voor hen een eerlijk en openbaar proces eisen
3. Het asielrecht verbreden en politieke vluchtelingen aan 

werk helpen
4. Aandringen op een doeltreffend internationaal mechanis-

me om vrijheid van meningsuiting te garanderen. 

Hoe ging het dan hier verder?

We meldden ons als Vlaamse afdeling aan bij A.I. London 
en toen bleek dat London al de Franstalige “Liga voor de 
Mensenrechten” gecontacteerd had om hier een A.I. groep 
op te richten. Wij hebben ons aangesloten. Anderhalf jaar 
hebben we geprobeerd als Vlaamse groep met hen samen 
te werken, maar de mentaliteit was te verschillend: zij wil-
den werken met adoptiegroepen, wij wilden werkgroepen.  
Of, een reclamebureau dat haar diensten aanbood maar 
niet snapte dat er ook Nederlandstalige teksten moes-
ten zijn. Onze jeugdgroep organiseert een fancy-fair voor 
A.I.  Het geld ging naar de Franstalige A.I. Met  Marijke 
Wesseling (een jonge advocate in onze jeugdgroep) be-
sloten we een eigen vzw op te richten – maar toen had je 
daar nog Belgische leden voor nodig. Het lukt en op 1 fe-
bruari 1972 telt de vzw 12 leden! Medio 1973 is de vzw A.I. 
Vlaanderen een feit. Naar het voorbeeld van het Belgische 
Rode Kruis met twee afdelingen en een nationale koepel, 
komen er in het staatsblad 2 vzw’s : een Nederlandstalige 
en een Franstalige. Ik werd de eerste Vlaamse voorzitter, 
tot 1978 geloof ik. In de overkoepelende nationale A.I. had 
elk om beurt 2 jaar het voorzitterschap. Gelukkig zitten ze 
sinds een paar jaar in één en hetzelfde huis, aan de Waverse 
steenweg 169, d.w.z. in een hoekhuis, zodat elke een eigen 
postadres heeft! A.I. Vlaanderen in de Goffartstraat 32, 
1050 Brussel.  

Hoe lukte het om A.I. Vlaanderen ingang te doen vinden?

Aanvankelijk door met hulp van Nederland (gesticht in 
1968) 10 jaar lang spreekbeurten in het land te organi-
seren. Een eerste in Geraardsbergen, over een Russische 
dissident. Er zaten altijd 2 heren in regenjas op de lezingen 
(de BOB!). In 1992, op advies van een advocaat, organiseer-
den we een lezing alleen op uitnodiging, in ‘De Markten’ 
(Brussel), zodat we hen de toegang konden weigeren. 

Er was ook een typisch Belgisch-Vlaams misverstand: A.I. 
werd lang verward met de Amnestie-eis voor collaboratie 
tijdens de oorlog: in 1970 zijn nog 10% van hen verstoken 
van hun burgerlijke en politieke rechten (geen pensioen, 
geen toegang tot staatsambten, als post, onderwijs, spoor-
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wegen…, ook niet voor hun kinderen). Zo gingen de eerste 
vragen na een spreekbeurt altijd over Amnestie voor hun 
straf. Ik heb Nelly Maes, de linkse politica van de Volksunie, 
die met een lijstje namen van kleine collaborateurs kwam, 
wenend moeten wegsturen: het gaat A.I. om mensen in de 
gevangenis.
 
De  Anti-Martelcampagne van 1973 met een grote confe-
rentie in Parijs gaf een boost. In vele landen werd die voor-
bereid met eigen conferenties, zodat er een ruim draagvlak 
voor ontstond. Wij hadden een indrukwekkend comité van 
aanbeveling uit de politiek, pers en vakbonden bij elkaar ge-
bracht voor onze Anti-Martelconferentie in Schilde, waar-
voor ik de medewerking van het gemeentebestuur kreeg. 
Eindelijk begreep men dat A.I. politiek en religieus neutraal 
was. In 1977 ontving A.I. de Nobelprijs voor de vrede. 
We hebben ook nog geprobeerd een Amnesty-groep tot 
stand te brengen in het zakenleven, maar dat was moeilijk 
en we hebben dat in 2010 opgegeven. 

Samengevat? 

A.I. zet zich in voor gewetensgevangenen, die onterecht 
vast zitten, die geen proces krijgen en/of slecht behandeld 
worden. De Anti-Martelcampagne geldt ook voor niet-ge-
vangenen. Daar is ook nog de actie tegen de doodstraf bij 
gekomen. 
A.I. groeit nog steeds. Ik heb even A.I. gebeld om cijfers: we-
reldwijd een 7 miljoen leden. In Vlaanderen 39.000 leden 
met 87 groepen, waaronder 2 jeugdgroepen en 2 groepen in 
een gevangenis.  Overal, in gemeenten en ook aan de VUB, 
zijn schrijfgroepen; iedereen kan meedoen. Je kunt ook 
on-line brieven schrijven of petities ondertekenen.  Onze 
kerk doet ook mee! 

Je laatste woord?

Een mens moet rechtvaardig behandeld worden. Er wordt 
in de wereld veel te veel geknoeid met waarden.

Schrijf ze vrij actie 2019, zondag 15 december na de 
dienst  
Dit jaar schrijven we voor 10 jongerenactivisten die vast 
zitten.  Dus de 18+ groep van onze kerk neemt de fakkel 
van de dames van het eerste uur over, samen met ds. 
Boelens! 
Maar natuurlijk schrijven we allemaal mee! 
De keuze en de info over de jonge activisten wordt in de 
hal van de kerk bekend gemaakt.

VRT 1 

Kerstdienst in Eurovisie vanuit Frankrijk 
om 10 uur.

VPKB

Vilvoorde
Een nieuwe predikant?  Ja en nog niet.

De William Tyndale-Silo gemeente van Vilvoorde heeft een 
beroep uitgebracht op mw. Heleen Ransijn uit Utrecht.  
Omdat Vilvoorde haar eerste gemeente zal worden, moet 
zij eerst een jaar proponentschap doen (stage).  Vanaf 1 
november doet ze dat voor 6 maand in Leuven, o.l.v. ds. 
Ernst Veen en vanaf 1 mei in Vilvoorde o.l.v. de consulent 
ds. Stefan Gradl van Mechelen-Zuid.
 
Al geëngageerd in de oecumene vanaf haar 17de, is mw. 
Ransijn, die theologie studeerde aan de Kath. Universiteit en 
een beroepsloopbaan had in een Dominicaans studiecen-

trum, overgestapt naar de Protestantse kerk. Ze heeft een 
aanvullend studieprogramma gevolgd aan de Protestantse 
Theologische Faculteit in Amsterdam om beroepbaar te 
kunnen worden als predikant. Zo is zij een late roeping (ze 
heeft Abraham al gezien!). Haar kerkelijk thuis was de laat-
ste tien jaar de  (protestantse) Johannes-Centrum gemeen-
te in Utrecht. 

“ Dat mijn weg uiteindelijk naar Vilvoorde zou leiden had ik 
niet gedroomd. Ik heb het niet gezocht, eerder zou ik willen 
zeggen: ik werd gevonden. Zoals, denk ik, wel vaker het ge-
val is als God een mens roept”.  

      Uit: Kerkblad ‘De Ring’ Vilvoorde 
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Inhoud  AgendaKerstverhaal

De weg van de sterren 

Er was eens een meisje Elsa, dat met haar moeder in 
Bethlehem woonde. Ze waren zo arm dat ze in een oude 
hut op een veld met verlaten olijfbomen woonden. Ze 
hadden geen bed, alleen wat stro om op te slapen, weinig 
kleren om aan te trekken en nauwelijks brood om te eten. 
Niemand kwam ooit naar hen toe en ze dachten vaak dat 
de hele wereld hen in de steek had gelaten.

Elsa en haar moeder overleefden dankzij hun vindingrijk-
heid. Elsa vond altijd wel een paar vijgen, een paar padden-
stoelen en een paar korenaren. Als ze olijven op de oude 
bomen vond, dan rende ze weg om die op de dorpsmarkt 
te verkopen.

Bethlehem was al een paar dagen in beroering: keizer 
Augustus had een volkstelling van ‘de hele bewoon-
de wereld’ bevolen en van overal waren er mensen naar 
Bethlehem gekomen. 
Maar ver van deze opwinding was Elsa druk op zoek naar 
wat voedsel. Terwijl ze de weg  afliep, ontmoette ze een 
oude vrouw die tegen haar zei: “Alsjeblieft, meisje, geef 
me iets te eten, ik heb zo’n honger!”. Elsa, die een hart van 
goud had, gaf haar het stukje brood dat ze had gekregen in 
ruil voor de paar olijven die ze de dag ervoor had geplukt. 
“Hartelijk dank, kleine meid, zei de oude vrouw, zonder jou, 
zou ik verhongerd zijn.”

Elsa vervolgde haar weg en kwam bij een bron, verborgen 
door wilde vijgenbomen en grote stenen. Het was er stil...
Ze vulde haar mandje met goudkleurige vijgen en leste haar 
dorst met vers water uit de bron. Het was toen dat ze hoor-
de wenen.... Ze schoof de bladeren van de vijgenboom opzij 
en ontdekte twee kinderen die huilden en zich bang ver-
stopten achter de struiken. “Wees niet bang! Waarom hui-
len jullie  zo?” “We.... we... we zijn verdwaald”, stamelden de 
kinderen tussen de tranen door. “Maar waar wonen jullie?” 
“Ver weg van hier, antwoordden de kinderen, maar onze 
ouders zijn in Bethlehem voor de volkstelling. We verblij-
ven bij Sarah, de naaister.” “Droog je tranen, ik zal jullie de 
weg wijzen.” En Elsa wees hen de weg en hervatte haar tocht 
naar huis.

Ondertussen was het donker geworden. Ze haastte zich om 
bij haar moeder te zijn, die zich zeker zorgen zou maken. 

Natuurlijk had ze geen fruit meer om te eten of een sjaal 
om zich te warmen, maar ze  was blij dat ze mensen had 
kunnen helpen. Ondanks de kou van de nacht heerste er 
een zachte warmte in haar hart. 

Helaas verdwaalde Elsa al snel in een bos dat ze niet ken-
de. Ze tastte in het donker en probeerde de heuvels te zien 
waar ze elke dag liep. Toen hoorde ze een stem fluisteren: 
“Jij die niets had, deelde alles. Jij die je in de steek gelaten 
voelde, hebt de last van anderen verlicht .... Volg nu het pad 
van de sterren en heb vertrouwen”
Toen verlichtte één van de vele sterren de weg. Alle sterren 
samen vormden een pad en straalden steeds helderder en 
helderder om haar te begeleiden. Elsa dacht dat ze droom-
de, zo verlicht was het pad. Ze zag iemand vol van licht 
dichterbij komen en die zei tegen haar: “Wees niet bang, 
kleine meid! God zag je gouden hart en hij heeft jou geko-
zen om met mij het vreugdevolle nieuws van de komst van 
de Verlosser te verkondigen, aan allen die arm en afgewezen 
zijn” Een Verlosser?... Elsa begreep het niet, maar ze volgde 
hem en voelde dat er iets buitengewoons zou gebeuren. Ze 
kwamen bij een groot veld waar herders de nacht door-
brachten met hun kuddes. Een verblindend licht omhulde 
hen plotseling. De engel - ja, Elsa voelde dat het een engel 
was - zei  tegen hen: “Wees niet bang! Het is goed nieuws 
dat ik jullie kom vertellen, een grote vreugde voor alle men-
sen: vandaag is er een Verlosser geboren, hij is de Messias 
die jullie verwachten. Ga naar hem toe! Ga hem zoeken! Je 
herkent hem hieraan: het is een pasgeborene en hij ligt in 
een kribbe.”

Opnieuw leken de sterren een pad te vormen en de weg 
te wijzen. De herders volgden Elsa, die de weg van de ster-
ren al aan het lopen was. Toen de sterren  boven een oude 
hut stopten, geloofde Elsa haar ogen niet! Het licht van een 
sprankelende ster omhulde de hut. Daarbinnen lag een 
kind op wat stro, zoals de engel had gezegd. .... Het was in 
hààr huis dat Jezus, de Verlosser, de Messias, onderdak had 
gevonden. Elsa voelde een immens geluk en een grote vrede 
vulde haar hart. Toen viel ze op haar knieën en bad. En het 
kind lachte haar toe. 
De hele wereld wist dat er die nacht een Verlosser was ge-
komen om de mensen de weg van vrede en geluk te tonen. 

Ingezonden door Protestantse Solidariteit



15



C o n t a c t Protestantse Kerk Brussel 
Lidkerk van de Verenigde  
Protestantse Kerk in België

Kerkenraad
Ds. Douwe Boelens – voorzitter  02 309 46 82 
Dhr. E. Kitoko - diaken 0485 024 912
Mw. P. Vitulano - diaken  0478 607 879
Dhr. J. Voortman – diaken 02 358 57 29
Dhr. T. Orie – ouderling  02 466 54 90 
Dhr. R. van Drimmelen – ouderling 02 660 98 34 
en scriba. E-mail robvandrimmelen4@gmail.com 

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

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

Kinder- en jeugdwerk
Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst
Kinderkerk (tot 12 jaar): 
Anita Bultena 02 734 52 1 3
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):
Jart Voortman 02 358 57 29
Catechese: ds. Douwe Boelens   02 309 46 82

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

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

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

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

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

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

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

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant. 

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

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

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren
en Overijse: vacant

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

Rekeningnummers altijd op naam van 
Protestantse Kerk en BIC: KREDBEBB

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

Andere protestantse kerken
in de omgeving en het PSC

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

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

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


