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Sterrenkijkers

We zouden hen niet zo snel ‘migranten’ noemen; eerder: 
‘reizigers’.
De ‘magiërs uit het Oosten’, over wie we kunnen lezen in 
het geboorteverhaal van Matteüs 2, zijn bepaald niet van 
plan geweest om zich in de omstreken van Jeruzalem of 
Bethlehem te vestigen of er hun toekomst op te bouwen. 
Geen inwijkelingen dus; het zijn en blijven vreemdelingen. 
Ze zoeken weliswaar hun heil in het Joodse land, maar ke-
ren terug naar hun eigen land, zodra ze hun heil gevonden 
hebben.

Waar ze precies vandaan komen, vertelt het verhaal ons 
niet. Ze komen uit het Oosten. Toen Matteüs hun verhaal 
opschreef, had hij waarschijnlijk oude profetieën in gedach-
ten, zoals uit Jesaja 60, waarin beschreven staat hoe mensen 
uit verre landen ooit, als Jeruzalem herbouwd is, naar de 
tempel van God zullen komen om Hem daar te aanbidden.
“Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook 
en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer.”

Daarmee verkondigt Matteüs dat een oude belofte aan het 
Joodse volk tot vervulling is gekomen, maar ook: dat de ge-
boorte van dat kind in Bethlehem groot nieuws betekent 
voor alle mensen, overal in de bewoonde wereld.
De betekenis van dit kind is zo groot, dat zelfs de sterrenhe-
mel er getuigenis van aflegt.

Eigenlijk verspreiden ook de magiërs uit het Oosten, net 
als de ster die ze volgen, voor ons een zeker licht. Wat we 
van hen weten is, dat ze gedreven worden door een groot 
verlangen en door hoop. Ze zijn vertrouwd met de sterren, 
en ze hebben aan de sterrenhemel iets gezien dat hun ver-
langen voedt en dat hun hoop versterkt: een pasgeboren 
koning in het Joodse land. Wat ze precies van deze koning 
verwachten, vertelt het verhaal ons niet, maar wel dat ze 
zich aan hem willen onderwerpen. Hun bestaan vertrou-
wen ze hem toe; hun hoop is gericht op zijn koningschap.
Deze koning verdient hun aanbidding, en dus ook de lange 
weg die ze moeten maken om hem te vinden. Het verhaal 
vertelt over “hun kistjes met kostbaarheden” en over “hun 
geschenken: goud en wierook en mirre.”

Dat is hun bijdrage aan de toekomst die zij in handen 
leggen van deze pasgeboren Koning ten dienste van zijn 
koningschap.

We gaan dit jaar met bedrukte gevoelens de Adventstijd 
in. Er is veel onzekerheid om ons heen – onzekerheid die te 
maken heeft met het verdere verloop van de coronapande-
mie, maar ook met de kwetsbare situatie waarin ons milieu 
en ons klimaat zich bevinden. Daarnaast hebben we nog 
zoveel zorgen van persoonlijke aard. Grote uitdagingen vra-
gen om heldere en eensgezinde antwoorden, en juist daar 
lijkt het nogal eens aan te ontbreken. Als mensheid hebben 
we genoeg redenen om ons zorgen te maken over onze toe-
komst en die van onze (klein)kinderen.

Wat we van die ‘sterrenkijkers’ uit Matteüs willen afkijken is 
dat hun ogen op zoek zijn geweest naar tekenen van hoop. 
Ze hebben zich niet laten ontmoedigen door de maat-
schappij van hun dagen, maar hebben zich gericht op een 
nieuwe koning van wie zij geloofden dat die geboren zou 
worden.
Ze zijn op weg gegaan, weg uit hun land, om deelgenoten 
te worden van het nieuwe koninkrijk waarin ze geloofden. 
Wat ze meegenomen hebben, was het kostbaarste wat ze 
konden bijdragen. Dat hebben ze ter beschikking gesteld 
van het koninkrijk waarnaar ze op zoek waren geweest. Zo 
is de nieuwe tijd onder een nieuwe Koning voor hen werke-
lijkheid geworden.

Met hun voorbeeld in gedachten wil ik u allen een goede 
Adventstijd toewensen en een Gezegend Kerstfeest. Laten 
we onze reis met vertrouwen voortzetten. “Komt, laten wij 
aanbidden, die Koning!”

ds. Douwe Boelens

Meditatie



4

Zondag 5 december  
2de Advent • Jeugd Adventsdienst i.s.m. de Jeugdkerk
Voorganger Ds. Gerjan Bikker
Organist Felix Snyers
Collecte Kerk / kerk en wereld
Ambtsdrager Lex Buddingh
Gem.lid v. dienst Rob van Drimmelen
Collectant Henk De Hertogh
Welkom Jacqueline Bastiaens
Geluid&Streaming Cathrien Orie
Koffie Fam. Bronkhorst

Zondag 12 december  
3de Advent Viering Heilig Avondmaal
Voorganger Ds. Douwe Boelens  

en Gijs Bleyenberg
Organist Raymond Auquier
Collecte Kerk / Diaconie
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Gem.lid v. dienst Frits Bastiaens
Collectant Nel Scholten
Welkom Anne Theo Seinen
Geluid&Streaming Hans Scholten
Koffie Marijke Chrispeels

Zondag 19 december  
4de Advent  
Voorganger Gijs Bleyenberg  

en ds. Douwe Boelens
Organist Anne Theo Seinen
Collecte Kerk / VPKB
Ambtsdrager Jart Voortman
Gem.lid v. dienst Cathrien Orie
Collectant Gerco van der Linden
Welkom Gerco van der Linden
Geluid&Streaming Ko van der Meer
Koffie Jenny van Drimmelen

Zaterdag 25 december  
Kerstdag 
Kinderkerstfeest i.s.m. Kindernevendienst
Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Kerk / ‘Ik help een kind’
Ambtsdrager Paola Vitulano
Gem.lid v. dienst Rob van Drimmelen
Collectant Bert Kuypers
Welkom Lex Buddingh
Geluid&Streaming Maurits Heemskerk
Koffie Fam.Bronkhorst/Kyoung-Eva Sung

Zondag 26 december  
2de Kerstdag
Voorganger Ds. Jart Voortman
Organist Raymond Auquier
Collecte Kerk / Prot. Sociaal Centrum
Ambtsdrager Anita Bultena
Gem.lid v. dienst Greet Heslinga
Collectant Mark de Geus
Welkom Lieve de Geus
Geluid&Streaming Berend Noë
Koffie Lieve de Geus

Zondag 2 januari
Nieuwjaarstoast
Voorganger Bram Meertens
Organist Felix Snyers
Collecte Kerk / Kerk en Wereld
Ambtsdrager Lex Buddingh
Gem.lid v. dienst Ko van der Meer
Collectant Nel Scholten
Welkom Janneke Wilbrenninck
Geluid&Streaming Ko van der Meer
Koffie Janneke Wilbrenninck

Zondag 9 januari
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte Kerk / Diaconie
Ambtsdrager Paola Vitulano
Gem.lid v. dienst Frits Bastiaens
Collectant Bert Kuypers
Welkom Jacqueline Bastiaens
Geluid&Streaming Cathrien Orie
Koffie Marijke Chrispeels

Zondag 16 januari
Voorganger Gijs Bleyenberg  

en ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Kerk / PSC
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Gem.lid v. dienst Lex Buddingh
Collectant Henk De Hertogh
Welkom Lex Buddingh
Geluid&Streaming Hans Scholten
Koffie Jenny van Drimmelen

Zondag 23 januari
Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte Leprazending
Ambtsdrager Jart Voortman
Gem.lid v. dienst Greet Heslinga
Collectant NN
Welkom Anne Theo Seinen
Geluid&Streaming Maurits Heemskerk
Koffie Fam. Bronkhorst

Zondag 30 januari
Voorganger Gijs Bleijenberg
Organist Anna Rusakova
Collecte Kerk / Diaconie
Ambtsdrager Anita Bultena
Gem.lid v. dienst Lex Buddingh
Collectant Gerco van der Linden
Welkom Gerco van der Linden
Geluid&Streaming Berend Noë
Koffie Kyoung-Eva Sung

Er is elke zondag kindernevendienst en babyoppas voorzien. 

Kerkdiensten PKB
aanvang 10.15 uur
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Uit de Kerkenraad PKB

De Kerkenraad kwam in de afgelopen periode samen op  
18 oktober en 16 november.
Meestal gebeurt dat nog via WebEx tenzij er een speciale 
reden is om in de kerk samen te komen. Zo nam onze con-
sultent Petra Schipper fysiek deel aan de vergadering van 
oktober. Naast de wens om persoonlijk nader met elkaar 
kennis te maken was het ook van belang de laatste ontwik-
kelingen betreffende vacante predikantsplaats voor de 
wijken Oost, Noordoost- en Zuidoost (WOTO) samen te 
bespreken.

De PKB ontving eind september groen licht om het beroe-
pingswerk verder te zetten maar de Synodale Raad maak-
te serieuze kanttekeningen. Zij betreurt de keuze voor een 
tweeledig takenpakket waarbij er in een wereldstad als 
Brussel niet rigoureus voor een voltijds stadspredikant-
schap werd gekozen.

Deze punten zijn niet nieuw voor de Kerkenraad, zij werden 
mee in overweging genomen tijdens de diverse bijeenkom-
sten die in 2020 en 2021 werden gewijd aan dit onderwerp. 
Weloverwogen heeft zij het voorstel voor een deeltijds stad-
spredikantschap als onderdeel van de vacature in WOTO in 
juni voorgelegd aan de Gemeentevergadering.

Begin oktober werd in een eerste verkennend gesprek met 
ds. Fuite van beide kanten één en ander toegelicht en de 
mogelijke opties besproken. Duidelijk is dat de PKB niet 
bereid is haar voltijdse 1ste predikantsplaats van WOTO ter 
beschikking te stellen voor het stadspredikantschap van 
Brussel.
Als alternatief wordt nu onderzocht of de 2de predikants-
plaats van Brussel een substantiële bijdrage zou kunnen 
leveren om gezamenlijk met de Franstalige Brusselse VPKB 
kerken te komen tot een volwaardig stadspredikantschap 
voor de hoofdstad van België. Het Dagelijks Bestuur werd 
reeds betrokken bij deze nieuwe insteek, maar het zal de 
nodige tijd vragen voor analyse en overleg met meerdere 
partijen waar de PKB zelf niet direct mee geholpen is.

De Kerkenraad heeft daarom in goed overleg met ds. 
Boelens besloten om het engagement van onze gemeente 
om zelf (mee) te werken in de richting van een stadspredi-
kantschap als volgt vorm te geven:
• de zgn. ‘krijtlijnen’ van de vacature WOTO worden 

aangepast. De te benoemen predikant zal een beperkt 
deel van zijn/haar tijd besteden aan bovenplaatselijke 
activiteiten gericht op het leggen van verbanden tussen 
gemeenschappen vanuit WOTO

Beste vrienden van de Bethlehemkerk,

Advent staat voor de deur. We kijken vier weken lang uit 
naar kerst. Als we met kerst de geboorte van Jezus vieren, 
zo denken we met advent aan de tocht richting Bethlehem. 
Wij maken als christelijke gemeente meer dan tweeduizend 
jaar later ook deze tocht mee, een reis richting het licht. Als 
de dagen steeds donkerder worden en de nachten langer, 
komen we steeds dichter bij het eindpunt, bij het feest van 
de geboorte van Jezus, die het licht in onze levens wil zijn.
Onze kerk heet niet voor niets de Bethlehemkerk. Zoals in 
Bethlehem licht werd gebracht voor de wereld, zo willen wij 
als Bethlehemkerk ook een lichtje zijn voor onze omgeving. 
De afgelopen jaren, gevuld van pandemie en ziekte, hebben 
veel moeilijkheden gebracht. Niet alleen voor ons, maar 
voor de hele wereld. Wij kunnen in deze periode stil staan 
bij wat er donker is in de wereld, wat er moeilijk gaat hier op 
aarde, maar bovenal denken we aan dat schitterende licht 

dat God ons in Jezus heeft gegeven. We gaan samen advent 
in en kerst tegemoet en hopelijk kunnen we binnenkort 
samen kerst vieren in de nieuwe, maar hopelijk nu al ver-
trouwde ruimte.

Bram Meertens

Kerkdiensten in de Gemeenteruimte 
Bethlehem-Veeweide

Zondag 5 december
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger Ds. Douwe Boelens

Zondag 19 december
Viering van het Kerstfeest
Voorganger Bram Meertens

Adresgegevens: zie achterzijde Kerkbrief.

Gemeenteberichten Anderlecht
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• ds. Boelens zal eenzelfde deel gaan besteden aan hetzelf-
de doel vanuit het deel van de gemeente waar hij woon-
achtig en het meest actief is

Beide predikanten zullen het bovenstaande daar waar mo-
gelijk ook doen binnen het ‘Brussels City Chaplains project’ 
en hopelijk op die manier mee het pad kunnen effenen 
voor een toekomstige stadspredikant.
 

Lex Buddingh, scriba PKB

Eindejaarsactie 
diaconie 2021 

Voor de diaconie is de voortge-
zette corona-epidemie het afge-
lopen jaar niet zonder gevolgen 
geweest. Tot diep in het voorjaar 
mochten slechts 15 mensen de kerkdiensten bijwonen. 
Daarna kwam de kerkgang sporadisch op het niveau van 
voor corona.
Het gevolg hiervan is dat de collecten dit jaar beduidend 
minder hebben opgeleverd dan voor corona. Bij iedere kerk-
dienst wordt aangegeven dat de mensen, die de kerkdienst 
online volgen, ook een bedrag kunnen overmaken voor de 
specifieke collectedoelen. Maar het is begrijpelijk dat dit er 
niet altijd van komt. Bovendien vergeet men vaak bij een 
overmaking het specifieke collectedoel te vermelden. 

Dat de verminderde opbrengst van de collecten een pro-
bleem is, toont het volgende voorbeeld. Het vaste bedrag 
dat onze kerk jaarlijks geeft aan het Protestants Sociaal 
Centrum is € 9.500. Via de collecten kwam tot nog toe  
€ 185,90 binnen.
De diaconale bijdragen (periodieke overmakingen naar de 
diaconie) blijven gelukkig wel op een redelijk niveau. In de 
(voorlopige) resultatenrekening van 2021 vormen ze een 
2/3 deel van de inkomsten van de diaconie (€ 5025).
Een ander groot bedrag (meer dan € 3000) vormen de per-
soonlijke ondersteuningen en de uitzonderlijke gift dit jaar 
aan de voedseluitdeling van de Rabotkerk in Gent.
Het is vreugdevol dat we kunnen vaststellen dat we als di-
aconie op onderdelen een doorslaggevend verschil hebben 
kunnen maken. In Matteüs 25 roept Jezus ons op om con-
creet te zijn in ons dienstbetoon aan onze medemens. Dat 
doel willen wij als diaconie ook nastreven.
Dit zijn voor dit jaar de kanttekeningen bij de eindejaarsactie. 

Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en het tekort 
van bijna € 5000 wegwerken!
Het rekeningnummer van de diaconie van de Protestantse 
Kerk van Brussel is: 
BE42 7350 3273 4454.

Voor Protestantse Solidariteit en het Protestants 
Sociaal Centrum zijn de giften van € 40 en meer fis-
caal aftrekbaar. Daarvoor vermelden wij nog apart hun 
bankrekeningnummers.
• Protestants Sociaal Centrum: BE77 4245 5403 7142
• Protestantse Solidariteit: BE37 0680 6690 1028

Voor de diaconie PKB, Jart Voortman 

Actie Vrijwillige Bijdragen 2021, 
herinnering

Baken dat ons leidt
In deze huidige tijd is het goed om herkenningspunten te 
hebben. Ze geven de richting aan het te volgen pad waar-

door je op koers blijft.

Indien u nog geen vrijwillige bijdrage gestort heeft, willen 
wij u vriendelijk vragen om dit te overwegen. Dank u wel.
Een storting vóór 27 december maakt het de administratie 
makkelijker, waardoor uw gift nog dit huidige jaar kan ver-
werkt worden. Hierbij de nodige gegevens:
Op naam van: ‘Protestantse Kerk’
Rekeningnummer: BE22 4331 1627 6147

Mocht u onlangs onze kerk gesteund hebben, dan danken 
wij u hiervoor van harte.
Elke financiële bijdrage is ieder jaar van cruciaal belang voor 
de kerk. Dit jaar is deze meer dan nodig door het terug-
vallen van de wekelijkse collecte tijdens de kerkdiensten, 
waarbij nog steeds rekening gehouden moet worden met 
maatregelen als gevolg van deze pandemie.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ondergete-
kende te contacteren.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse
Namens de Commissie Actie Vrijwillige Bijdragen

02/251 59 30 ingrid@dehertogh.com

Herinnering abonnement op de 
Kerkbrief

Bij nazicht blijkt dat enkelen het abonnement voor dit jaar 
2021 nog niet betaald hebben.
Mogen wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog te willen rege-
len (uiterlijk 27 december)?
Op naam van: ‘Protestantse Kerk’
Rekeningnummer: BE41 4331 1482 7110
€ 20 voor lezers binnen België; lezers in het buitenland be-
talen € 30.
Bij voorbaat hartelijke dank.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse
namens de Administratie Kerkbrief
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Gemeentenieuws PKB

In memoriam  
Nelly van Veen-van Slooten 

Op 16 oktober jl. is overleden in 
Gasthuisberg in Leuven: 
Neeltje Wilhelmina van Veen-van 
Slooten. 
De meesten van ons in de ge-
meente kenden haar als Nelly van 
Veen. 
Nelly was geboren op 9 oktober 
1941 op Urk; ze was de weduwe 
van Huub van Veen. Ze is dus precies een week na haar  
80ste verjaardag overleden.
Haar verjaardag heeft ze nog op een heel aangename manier 
mogen vieren bij haar dochter Janneke thuis; haar broers en 
zusters uit Nederland konden daar nog bij zijn. Ze heeft er-
van genoten. Heel kort daarna is ze in het ziekenhuis beland 
en dan vervolgens overleden. Haar zoon en dochters waren, 
ook in die laatste dagen, liefdevol om haar heen. 
In de laatste jaren van haar leven speelde haar kindertijd op 
Urk een steeds belangrijkere rol. Ze kwam uit een ortho-
dox-christelijke familie, en had daar als volwassen vrouw 
een zekere afstand van genomen. Maar de familiebanden 
waren sterk en hebben die afstand alleszins overleefd. Er 
was uiteindelijk weinig waar ze zo graag over praatte, als 
haar herinneringen aan de wereld van haar jeugd.

Als Bijbelgedeelte dat waarschijnlijk dicht bij haar hart 
stond, kwamen de kinderen uit op een gedeelte van de 
‘Bergrede’ in Matteüs 7:1-2, “Oordeel niet, opdat er niet over 
jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je 
velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waar-
mee je meet, zal jou de maat genomen worden.” 
Ze eiste voor zichzelf een zekere vrijheid op om zichzelf 
te mogen zijn, en gunde die vrijheid ook aan anderen. 
Daardoor was ze goed in staat om mensen in haar omge-
ving, die elk hun eigen strijd voerden, bij te staan.
Zelf herinner ik me Nelly het best van de gezelligheid die 
Huub en zij meebrachten naar de Bijbelkring in Wemmel. 
Huub speelde allerlei liederen en vooral liedjes op de piano, 
en Nelly was op haar eigen manier zorgzaam voor de men-
sen rond de tafel. Hun betrokkenheid bij deze ontmoetin-
gen was groot.
Haar kinderen herinneren zich dat als ze vroeger verdwaald 
liepen op Urk, ze alleen maar het familiebedrijf van hun opa 
hoefden te noemen, en dat iedereen dan meteen wist waar 
ze vandaan kwamen en waar ze heen moesten. Het vormde 
een deel van hun identiteit.

Ik ben ervan overtuigd dat Nelly zich ook bewust was van 
een andere afkomst: één van de Goede Herder te zijn. Ook 
die afkomst bepaalde waar ze vandaan kwam en waar ze 
naartoe onderweg was.
De kinderen, Ronald, Marieke, Janneke en hun gezinnen 
wensen we van harte moed en troost toe in hun verdriet. 
Als gemeente nemen we afscheid van Nelly, nadat we eer-
der afscheid van Huub hebben genomen. Hun beider ge-
dachtenis is ons tot zegen.

ds. Douwe Boelens

Vocaal ensemble Gaudeamus

Sinds september kunnen we ein-
delijk weer samen zingen! We 
hebben het allemaal enorm ge-
mist en zijn blij dat we opnieuw plannen kunnen maken. 

U heeft ons kunnen horen in de Hervormingsdienst op zon-
dag 31 oktober. We begonnen met Lied 625 ‘Groen ontluikt 
de aarde’ gevolgd door ‘Ik wandel door Gods seizoenen’ van 
Vic Nees. Het ‘Teach me o Lord’ van Thomas Attwood en  
‘If ye love me’ van Thomas Tallis sloten mooi aan op de le-
zingen. We eindigden met ‘Ein feste Burg’ van J.S. Bach en 
‘The Lord bless you’ van Peter Lutkin. Muziek die goed paste 
bij het thema van de dienst. Met dank aan de enthousiaste 
en inspirerende leiding van onze dirigent Filips Pieters. 

We repeteren vrolijk verder en zijn bezig met het maken 
van plannen voor 2022. Een jubileumjaar voor Gaudeamus 
want dan bestaan we 15 jaar! Er komt zeker een concertje 
maar daarover horen jullie later meer.

Voorlopig is ons eerste plan om aan een eredienst mee te 
werken in februari.

Het ensemble bestaat momenteel uit drie sopranen, twee 
alten, drie tenoren en één bas. 

Kriebelt het om mee te zingen? 
Van harte welkom om eens vrij-
blijvend naar een repetitie te 
komen en de sfeer van samen 
muziek maken te proeven. Onze 

repetities zijn op zondagavond. Neem gerust contact op 
met één van ons.

Met muzikale groetjes, Hanneke van Sloten
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Verjaardagen 
75-Plussers in de PKB 

Januari
2/1 Marijke van Duyn-Poot 
3/1 Berry de Bruyn
5/1 Wilma Kimmel-van Helden
7/1  Ellen van der Kraan-van der Toom
9/1 Lydia Sacré 
15/1 Adriënne Reichenau
20/1 Raymond Auquier

22/1 Rietje van Dijk-Eikelenboom
23/1 Nel Van den Steene-Ojers
24/1 Elly Blom-Rietveld 
25/1 Harry Dille

Verjaardagen in de Bethlehemkerk
29/1 Julien Van de Wouwer

In december zijn er geen jarige 75-plussers.  

Dus gaan onze hartelijke gelukwensen naar de jarigen in het nieuwe jaar:

Samenscholen

Bijbelkring in Wemmel  
op maandag 29 november 

In Wemmel wordt op gezet-
te tijden – en natuurlijk: als 
de corona-maatregelen het 
toelaten – een Bijbelkring 
gehouden bij mevr. Anne-
marie Haverkorn aan huis. 
Het adres staat in het ge-
meenteboekje en is natuur-
lijk ook op het Kerkelijk 
Bureau bekend.
De Bijbelkring wordt altijd 
op maandag namiddag en altijd om 14.30 uur gehouden. 
De volgende Bijbelkring wordt op maandag 29 november 
gehouden.
Dat is de eerste maandag in de Adventstijd. Op de 
Bijbelkring in de Adventstijd vieren we samen de Maaltijd 
van de Heer; dat hopen we dus ook nu te doen.

Op de afgelopen bijeenkomsten bespraken we steeds een 
hoofdstuk uit het boekje “Mijn held en ik/Autobiografisch 
bijbellezen” van Bert Dicou en Koen Holtzapffel. Deze keer 
gaan we het over twee andere ‘helden’ hebben: over het 
koppel Zacharias en Elisabeth uit hoofdstuk 1 van Lucas. Zij 
zijn de ouders van Johannes de Doper. Als iemand het van 
tevoren alvast wil doornemen, is dat goed, maar dat is niet 
noodzakelijk.
Als iemand zich wil aansluiten, is die persoon van harte 
welkom.
Van tevoren opgeven bij Annemarie of bij mij is dan geen 
nadeel. Dat mag telefonisch of per e-mail.

ds. Douwe Boelens

Nieuwjaarsreceptie

Op 8 januari 2021, van 16u t/m 18u, bent u 
hartelijk uitgenodigd op de nieuwjaarsre-
ceptie van de gemeente. Marie-Françoise 
Couturier wil graag de gastvrouw zijn, ge-
steund door leden uit WOTO. 
Adres: Fazantenlaan 35, 1950 Kraainem
Van harte welkom! Eventueel graag een seintje vooraf per 
mail of telefoon (zie gemeenteboekje). 

Week van gebed voor eenheid 2022

Van 16 t/m 23 januari 2022 staan we 
tijdens de Week van gebed voor een-
heid van christenen stil bij de ster van 
Betlehem. Een licht dat schijnt in het 
duister en de weg wijst naar Jezus. 
Daarin ligt een oproep voor ons als 
christenen. De centrale Bijbeltekst 
komt uit Matteüs 2 vers 2.

‘Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen 
om Hem te aanbidden.’

Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de 
ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de ma-
giërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, 
naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster 
is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezig-
heid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met 
hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht 
van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging 
door het duister heen toen Hij ‘omwille van ons zichzelf ver-
nederde en gehoorzaam was tot in de dood’ (Filippenzen 2 
vers 8). Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader 
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te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door 
Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschil-
lende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en verte-
genwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden ge-
dreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning 
te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te 
aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God 
voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot 
stand te brengen, en om zo een teken te zijn voor de we-
reld. Afkomstig uit verschillende landen, culturen en talen, 
ondernemen zij een gemeenschappelijke zoektocht naar 
Christus en delen in het verlangen om Hem te aanbidden. 
De taak van christenen is dan ook om als deze ster te zijn. 
Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder 
mensen bewerkstelligen.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit 
jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. 
Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio 
waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde 
van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer 
dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig 
om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem is een 
teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun 
geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Maar ook in veel andere delen van de wereld lijden onschul-
dige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In 
die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat 
God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zacht-
moedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg 
naar Hem wijst? Ook in dit opzicht is het de roeping van de 
kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, 
die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christe-
nen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat 
Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden.

Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter 
verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet 
kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die ver-
enigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van 
de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duister-
nis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, 
politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben 
dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar 
geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te 
gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan 
zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als 
licht in het duister.

   Raad van Kerken, Nederland

Uitnodiging 

Samen met de r.-k parochie van Vossem-Tervuren, 
de Anglicaanse kerk, de Duits-Lutherse kerk en de 
Protestantse Kerk Brussel (WOTO) willen we, naar jaar-
lijkse gewoonte, in een oecumenische dienst bidden om 
eenheid, en wel op dinsdag 18 januari, om 20 u, in de 
parochiekerk van Vossem. Nadien worden we in de pa-
rochiezaal uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met 
een drink. 

[Gebedsdienst in Brussel: zie VPKB]

Wijkbijeenkomsten  
23-30 januari  

“Kies voor het leven...”
Het klimaat, een zaak voor ons geloof?

Op 19 maart 2022 vindt een Buitengewone Synodevergadering 
van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) plaats, 
die volledig gewijd zal zijn aan het klimaat. Tijdens die spe-
ciale zitting zal worden nagedacht over de effecten van kli-
maatverandering, de opwarming van de aarde, het verlies 
aan biodiversiteit, en onze verantwoordelijkheden.

De vraag kan gesteld worden of de kerk zich wel met dit 
soort vragen zou moeten bezighouden. Is de opwarming 
van de aarde niet een zaak die we beter kunnen overlaten 
aan wetenschappers en politici? Zou de kerk zich niet beter 
kunnen bezighouden met het zieleheil van de gelovigen? Zal 
God er niet uiteindelijk voor zorgen dat alles goed komt? 
Horen politieke een maatschappelijke vraagstukken wel op 
de agenda van de kerk? Laten we ons niet teveel meesleuren 
in ‘klimaathysterie’? 

De wijkbijeenkomsten in januari 2022 bieden een gelegen-
heid om samen over dit soort vragen na te denken. Hiertoe 
zullen we, naar goede Protestantse gewoonte, de Bijbel 
openslaan. Het luisteren naar Gods Woord met een open 
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geest, en het proberen te begrijpen wat dit voor ons bete-
kent, vormt immers de leidraad voor ons handelen.

In die Bijbel vinden we verschillende invalshoeken wanneer 
het gaat om de rol van de mens in de Schepping. In Genesis 
1:28 wordt geschreven over de mens als ‘heerser’ over de 
aarde. In het volgende hoofdstuk (Genesis 2:15) wordt een 
ander accent gelegd. Daar wordt de nadruk gelegd op de 
mens als beheerder, als rentmeester.

Een mooie manier om onze rol op de aarde en in de 
Schepping te zien is die als verbondspartner van God. In 
Genesis 9:12-13 wordt verhaald hoe God de regenboog 
plaatste als teken van het verbond. Dit is niet alleen een 
verbond met de mensheid maar ‘met alle levende wezens 
op aarde’(vers 17).

Weer een andere invalshoek is die van de Sabbat. De 
Schepping werd niet voltooid met het scheppen van de 
mens maar met een dag van rust. Zo gezien is niet de mens 
maar de Sabbat de kroon van de Schepping (Genesis 2:3). 
Die dag van rust geldt voor de mens maar ook voor het 
land en voor de dieren (Ex.23:12).

In de Bijbel vinden we nog meer invalshoeken die bij elkaar 
stof genoeg leveren voor interessante gedachtenwisselin-
gen tijdens de wijkbijeenkomsten in januari. Uiteindelijk 
gaat het dan om de vraag hoe ons geloof in de ‘God van 
het leven’ ons denken en handelen bepaalt in een tijd 
waarin het leven op aarde op grote schaal wordt bedreigd. 
Daarbij mogen we ons laten leiden door de opdracht in 
Deuteronomium 30:19): “Kies voor het leven, voor uw eigen 
toekomst en die van uw nakomelingen...”

Rob van Drimmelen

U bent hartelijk welkom op één van de wijkbijeenkomsten, 
waar Rob van Drimmelen het onderwerp zal inleiden. U kunt 
zelf kiezen welke plaats of welk tijdstip u het beste past. Graag 
een telefoontje vooraf naar het gastadres. 

Maandag 24 januari, 14 -16 u
Itterbeek, Bethlehemkerk, tel 0456 193 378

Dinsdag 25 januari, 10 – 12 u 
 Mevr. J. Wilbrenninck, Overijse, 02 687 63 91

Donderdag 27 januari, 14 u- 16 u 
Fam. Scholten, Tervuren, 02 767 71 25

Donderdag 27 januari, 20 – 22 u 
Protestantse Kerk, Brussel, 02 512 03 67 

Vrijdag 28 januari, 10.30 – 12.30 
Fam. Orie, Zellik, 02 466 54 90 

Terugblik:
Wijkbijeenkomst “Wat betekent Jezus voor 
mij?”

Op dinsdag 9 november vond de eerste wijkbijeenkomst 
van november plaats, en wel in wijk Noord rond het the-
ma “Wat betekent Jezus voor mij?” 

Jezus heeft door de eeuwen heen op veel verschillende ma-
nieren veel betekend voor mensen. In de Bijbel wordt er al 
veel geschreven over wat Jezus voor de mens betekent. Dat 
toont aan dat vanaf het begin van de Kerk men heeft pro-
beren te bevatten wie Jezus voor ons is. 
Tijdens de wijkbijeenkomst stonden we stil bij een aantal 
verhalen over Jezus en bij verschillende perspectieven die er 
over Jezus bestaan. Hierbij passeerde ook de afschildering 
van Jezus in muziek, schilderijen en andere afbeeldingen de 
revue. Zoals Jezus door de eeuwen heen op veel manieren 
iets heeft betekend, zo heeft Hij vandaag ook nog beteke-
nis voor ons, voor de mensen in onze kerk. We hebben ver-
schillende punten, die voor ons belangrijk zijn aangestipt.

Drie beelden van Jezus werden in het bijzonder genoemd. 
Ten eerste het beeld van Jezus als de goede herder. Jezus 
verzamelt de schapen om zich heen. Hij beschermt de scha-
pen en waakt ook over de schapen die de verkeerde kant op 
gaan. Hij vergeeft hen en brengt hen terug naar de kudde.
Een tweede beeld is Jezus die huilt om het onrecht dat hier 
op aarde gebeurt. Jezus is niet afstandelijk, maar lijdt met 
de mensheid mee. Jezus is een lijdende God die het men-
selijk leed kent en het zich aantrekt. Als wij lijden, lijdt hij 
met ons mee.
Het derde beeld is Jezus die de hypocrisie van de mensen 
in de maatschappij aankaart. Het verhaal van Jezus en de 
overspelige vrouw werd genoemd. Jezus beschermt haar 
tegen de menigte die haar wil stenigen. Hij komt op voor 
mensen zoals deze vrouw en andere mensen in onderdruk-
te posities. Jezus wijst op de manier waarop mensen naar el-
kaar kijken en elkaars fouten zien, maar die van henzelf niet.

Bram Meertens

Kerkkriebels 2021… 
een terugblik 

Een goed begin is het halve werk! 
Dat bleek ook maar weer eens op 
14 november j.l., op de zondag 
van Kerkkriebels. Met drie (!) voorgangers moest het wel 
goed gaan! Al vierend, met jong en oud, werden we vro-
lijk van wat de Bijbelse verhalen ons aan rijkdom gaven 
(Openbaring 1:1-18 en 1 Korintiërs 13). 
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In deze mooie, verrassende kerkdienst, kwamen de kern-
woorden van onze missie uit ons Visie -en Beleidsplan 
2020-2025 ook letterlijk, “aangevlogen”: GELOOF, HOOP en 

LIEFDE! (zie hierna).
De jongeren waren daar-
toe uitgenodigd door 
onze proponent Gijs 
Bleijenberg, die de medi-
tatie hield. De kinderen 
hoorden een leuk verhaal 
over een muisje (door 
Joyce Smit), maakten een 
mooie tekening op een 
groot tafelkleed en hingen 
dat op in de hal.  

IK ZIE, IK ZIE … was het 
thema van Kerkkriebels.
Op het einde van de dienst 
werden de kerkgangers 
uitgenodigd om voor-
uit te zien en dat lukte 
met de brillen die werden 
uitgedeeld. 

De dienstenveiling werd 
weer, als vanouds, een on-
derdeel om van te genieten. 
De veilingmeester weet de aanbiedingen op een spranke-
lende manier aan te prijzen! Het buffet met een variatie aan 
schotels was heerlijk en een lust voor het oog! Veel gemeen-
teleden hebben positief gereageerd om iets klaar te maken. 
Met soep en dessert was het een uitgebreid driegangen 
menu. De PowerPoint met foto’s van gemeenteactiviteiten 
in het afgelopen jaar, was doorlopend in de hal te zien en 
werd zeer geapprecieerd. 

We mogen terugkijken op een heel gezellige, sfeervolle en 
geslaagde Kerkkriebels. Iedereen die mee heeft gewerkt: 
heel hartelijk bedankt! 

Behalve een leuke gemeentezondag met elkaar, is ook de 
opbrengst belangrijk: 50% voor het goede doel: de waters-
noodramp in Wallonië, en 50% voor de eigen kerk.

Inkomsten: 
Maaltijd kaarten voor volwassenen: 56X à € 12: € 672. 
Maaltijdkaarten voor kinderen 6X à € 6: € 36. 
Drankverkoop: € 151. Steunkaarten 36 à € 5: € 180. 
Verkooptafel (jam, walnoten CD’s, pennen, feestartikelen 
e.a.): € 414 Giften per kas: € 114
Totaal netto inkomsten € 1426,15 

Dienstenveiling: € 2698 
Giften via een storting: € 300 
Uitgaven: € 140,85 (o.a. cakes, drank, brood, verrassings-
pakketjes voor de kinderen, bloemen)
Netto dagopbrengst is: € 4.424,15
Bedankt iedereen, die heeft bijgedragen aan dit mooie 
resultaat!
Wie nog een gift wil storten: dat kan op het bankrekening-
nummer van Kerkkriebels 
BE49 7350 0729 3071
[PS: de collecte tijdens de kerkdienst voor de waters-
nood heeft € 445,- opgebracht]
Namens de Voorbereidingsgroep: Douwe Boelens, Gijs 
Bleijenberg, Ko van der Meer, Mark van Wechem, Paola 
Vitulano, Theo Orie en ondergetekende, 

Greet Heslinga
 

 Onze missie is:
‘als christenen en als kerk delen we geloof, hoop en liefde

met zoveel mogelijk mensen’.

Per vliegtuig:  
Geloof, Hoop en Liefde

In de kerkdienst hebben we als gemeen-
te de missietekst van onze kerk staande 
uitgesproken. 
De kinderen mochten nadien op schrijven wat voor hen 
Geloof Hoop en Liefde betekent. De antwoorden kwamen 
naar Gijs gevlogen! Op deze manier hebben jongeren een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de preek. 

Geloof is iets persoonlijks. 
Iedereen gelooft wat hij wil, en niemand mag daar over 
oordelen! 
Geloof moet je kunnen delen.

Hoop geeft vertrouwen.
De kracht om ergens in te geloven.
Je moet altijd hoop blijven houden! Ook in moeilijke tijden. 
Laat de hoop niet los.

Liefde is iets dat je niet kan bedwingen, hou van elkaar.
Liefde is om van iets of iemand te houden. Iedereen heeft lief-
de nodig. Het geeft een boost.
Heb elkaar lief.
Liefde is heel belangrijk! Als je het moeilijk hebt is het vooral 
heel belangrijk. Je hebt liefdevolle mensen nodig om je heen. 
Liefde maakt je blij en maakt het leven mooier. 

Foto’s Kerkkriebels: zie pagina 14.
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VPKB

VRT 1

Op kerstdag, zaterdag 25 december om 
10 u, wordt een protestantse kerstdienst 
uitgezonden vanuit Zwitserland. 

 Protestantse    
 Solidariteit  
 Adventsactie 2021
“Het leven beschermen” 
Project voor moeder en kind  
in de DR Congo

In de Democratische Republiek Congo bedraagt het sterf-
tecijfer van zwangere vrouwen en pasgeborenen 620 op de 
100.000 geboortes (in Europa 5). 
Dit is het geval voor heel veel vrouwen uit de rurale gebie-
den, die niet in een ziekenhuis bevallen en niet genieten van 
een gepaste zorg. 
De oorzaak ligt vooral in een falend gezondheidssysteem, 
financiële middelen en de voortdurende armoede, die jaar 
na jaar toeneemt.
Deze vrouwen hebben ook geen toegang tot de diensten 
van ‘family planning’, om te zorgen dat er tussen de geboor-
ten voldoende tijd verloopt. 
De Afrikaanse vrouw dankt haar overleven alleen maar aan 
haar grote weerbaarheid.

Met de geboorte van het kind zijn de problemen nog niet 
voorbij. Eén kind op twee onder de 5 jaar lijdt aan chroni-
sche ondervoeding. 
Het inkomen van gezinnen hangt vooral af van de land-
bouw. In het hele land daalt hun reeds geringe inkomen 
nog steeds. Meer dan 27 miljoen Congolezen of één op drie, 
leeft in extreme armoede met als gevolg dat de hele familie 
ondervoed is. 

Sinds 2021 steunen we een project voor verloskunde en 
neonatale baby’s in twee ziekenhuizen in rurale gebieden 
in het westen van de DR Congo. In deze Adventstijd, uit-
kijkend naar het kindje, geboren in een stal, willen we dit 
project van harte aanbevelen. 

U kunt deze Adventsactie steunen door storting op 
het bankrekeningnummer van Protestantse Solidariteit  
BE37 0680 6690 1028

Met mededeling “ Het leven beschermen”
Giften van € 40 en meer zijn fiscaal aftrekbaar. 

PROTESTANTSE SOLIDARITEIT
Brogniezstraat 46, 1070 Brussel
Tel. + 32 (0)2 510 61 80
Info@protestantsesolidariteit.be
www.protestantsesolidariteit.be

Werkgroep Kerk in de 
Samenleving (KidS)
Adventsbrief van Kairos Palestina
  Advent 2021

Beste zusters en broeders,

Ook dit jaar wil de Werkgroep Kerk in de Samenleving u 
graag attent maken op het “Kerst-Alert” dat werd uitge-
geven door Kairos Palestina, een groep van christenen in 
Palestina die aandacht wil vragen voor de moeilijke situatie 
waarin het Palestijnse volk zich bevindt.

Dit jaar bevat het Kerst-Alert menselijke verhalen van 
Palestijnen in alle gebieden van Palestina; Westelijke 
Jordaanoever, Gaza, Jeruzalem, de in 1948 bezette Palestijnse 
steden en de Diaspora. Elk verhaal geeft een blik op het 
leven van Palestijnen binnen en buiten Palestina en bena-
drukt de eenheid in strijd, verzet en hoop onder Palestijnen.
We hebben ervoor gekozen om één bijdrage te vertalen, die 
van Fr. Dr. Jamal Daibes. De andere bijdragen kunt u (in het 
Engels) lezen op de volgende website: https://www.kairos-
palestine.ps/images/kairos-palestine-christmas-alert-2021.
pdf

De Werkgroep Kerk in de Samenleving wenst u een geze-
gende adventsperiode en vreugdevolle kerst toe.

Contact:
Ds. Greet Heslinga (voorzitter): greetheslinga@skynet.be
Ds. Yolande Bolsenbroek (vice voorzitter): 
ycbolsenbroek@hotmail.com
Rob van Drimmelen (secretaris): 
robvandrimmelen4@gmail.com
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Frère Dr. Jamal Daibes 
Op deze plaats, onder ons, is het Woord vlees geworden

“Hier is het Woord vlees geworden en heeft het onder ons 
gewoond”.

(Johannes 1:14)

Toen ik als tiener de kerk van de Aankondiging in Nazareth 
bezocht, wees de priester die ons rondleidde naar de grot 
van de Aankondiging en zei: “Hier is de Zoon van God voor 
het eerst in de geschiedenis van de mensheid één van ons 
geworden.”Wat een grote liefde heeft Hem mens doen wor-
den! Zoals wij! En wat een eer voor ons als mensen en als 
Palestijnen. 

Door de geschiedenis heen hebben theologen gediscussi-
eerd over de vraag: “Waarom is het Woord van God vlees 
geworden?” In de woorden van St. Augustinus, Cur Deus 
homo? - “Waarom is God mens geworden?” Hij die “het 
beeld van de onzichtbare God” is (Kolossenzen 1:15), 
werd mens. God schiep ons naar Gods beeld en gelijkenis 
(Genesis 1:27) en daarmee gaf God ons waardigheid en ver-
hief Hij ons boven alle andere schepselen. Door de incarna-
tie heeft het Woord van God onze menselijke natuur aan-
genomen en haar verheven tot een goddelijke waardigheid. 
De Zoon van God heeft zich verenigd met iedere man en 
vrouw. Hij heeft gewerkt met mensenhanden, gedacht met 
een menselijke geest, gehandeld door een menselijke keuze 
en liefgehad met een menselijk hart. Geboren uit de maagd 
Maria, is hij werkelijk één van ons geworden, zoals wij in 
alles, behalve in de zonde.

Het heeft de mensheid eeuwen gekost om te beseffen dat 
wij allen gelijke waardigheid en rechten hebben, gescha-
pen door dezelfde God, ongeacht geslacht, huidskleur, 
godsdienst of etniciteit. Met zijn incarnatie en geboorte 
in de grot van Bethlehem gaf Jezus voorrang aan de ar-
men en de onderdrukten. Hijzelf werd arm geboren, leefde 
onder de Romeinse militaire bezetting en verdedigde de 
onderdrukten. 

Voor ons Palestijnen is de viering van Kerstmis een herin-
nering aan het feit dat Jezus één van ons is geworden: als 
Palestijn koos hij voor ons land en onze cultuur; onder-
drukt, leed hij met ons mee; menselijk, gaf hij waardigheid 
en trots. Onze nationale- en mensenrechten worden ons 
nog steeds ontzegd. Wij leven onder militaire bezetting. Wij 
worden als onmensen behandeld. De discriminatie van de 
Palestijnen, of van welke groep mensen dan ook, is in strijd 
met de geest van Kerstmis. 

Kerstmis, de geboorte van Jezus, herinnert ons eraan dat 
alle mensen naar het beeld en de gelijkenis van God zijn 
geschapen, dat allen door God worden bemind - zo bemind 

door God dat God één van ons is geworden - en dat onze 
fundamentele mensenrechten en vrijheid van God afkom-
stig zijn. Leven in de geest van Kerstmis betekent de ander 
te zien zoals God hem ziet, en van hem te houden zoals 
God van hem houdt. Weten dat wij deel uitmaken van de 
menselijke familie, dat het Woord van God ook voor ons 
vlees is geworden. 

Fr. Jamal is geboren in het christelijke 
Palestijnse dorp Zababdeh (Jenin). Hij 
is een van de auteurs van het Kairos 
Palestina document en bekleedt de 
functie van Patriarchaal Vicaris in 
Jordanië. 

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen

                                (Lied 527)

Gebedsweek voor de eenheid van 
de kerken Brussel

Holy Trinity Pro-Cathedral 

We zijn verheugd u aan te kondigen dat het Interkerkelijk 
Comité voor Brussel zijn 50e verjaardag viert. Wij zullen de 
gelegenheid hebben dit jubileum te vieren gedurende de 
jaarlijkse Gebedswake die deze keer georganiseerd wordt in 
de Anglicaanse kerk:
Pro-Cathedral ‘Holy Trinity’, Kapitein Crespelstraat 29, 
Elsene. 
De viering zal plaatsvinden op donderdag 20 januari 
2022 om 19u00.

Abbé Michel Rongvaux 
Voorzitter van het Interkerkelijk Comité Brussel (ICB)
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Wat ik met u zou willen delen

Standbeeld van Tauler in de protestantse kerk 
Saint-Pierre-le-Jeune te Straatsburg.

Johannes Tauler, “Daar komt een 
schip geladen” 

(Tekst: lied 434 in het Nieuwe 
Liedboek)

‘Es kommt ein Schiff geladen’ zoals 
de titel in het Duits klinkt. Het is een 
heel oud adventslied dat nog uit de 
Middeleeuwen stamt. Het zou zijn 
geschreven door de Duitse domini-
caanse broeder Johannes Tauler, die in 
Straatsburg leefde. 

Hij is ook wel bekend door de mystie-
ke preken die hij hield en die door de 
eeuwen bewaard zijn gebleven en die 
zelfs een grote invloed op Maarten 
Luther uitoefenden.

In dit lied ontbreken veel elementen 
die we vaak in de bekende kerstliede-
ren tegenkomen. We horen niets van 
de herdertjes, de os, de ezel of over een 
gezellige winterstemming. Het lied 
probeert niet het moment van Jezus’ 
geboorte in Bethlehem te beschrijven 
om ons de historische gebeurtenis na-
derbij te brengen. Het poogt eerder 
de betekenis van het kerstfeest voor 
ons mensen uit te leggen aan de hand 
van de symbolische tekst. 

Kerstfeest is één van de bekendste 
feesten überhaupt, maar waarom is 
nu juist kerst zo belangrijk. De auteur 
probeert het mysterie van kerst dich-
ter bij ons te brengen. Hij legt uit hoe 
God de verbinding aangaat met de 
mens. Deze verbinding wordt in drie 
fases beschreven. Eerst zien we het 
hoe het Woord van God op een schip 
naar de mens toekomt. Dit schip re-
presenteert in het concrete geval van 
het kerstverhaal, de zwangere Maria, 
maar het schip representeert ook alle 

andere manieren waarop het Woord 
van God in contact komt met de 
mens via de liefde en de Heilige Geest. 
Zo is het schip ook een symbool voor 
de Kerk.
Dan gooit het schip het anker uit en 
zo wordt er een verbinding gemaakt 
tussen de goddelijke en de menselij-
ke wereld. God gooit in Jezus het an-
ker uit naar ons. God wordt mens als 
Jezus in Bethlehem wordt geboren. 
Dat is het historische kerstverhaal.
De geboorte van Jezus in Bethlehem 
is een belangrijke historische gebeur-
tenis, maar daar eindigt de betekenis 
van kerst niet. 
De mysticus Tauler beschrijft de der-
de fase van kerst, namelijk kerst in de 
mens zelf. 
Het Woord van God werd niet alleen 
in Bethlehem geboren, maar wordt 
ook in ons: als wij het in ons ervaren 
en het zo in ons werkelijkheid wordt. 
Dan is Bethlehem ook in ons. Wij kun-
nen met Jezus geestelijk herrijzen.
Met advent staan we stil bij het schip 
dat door liefde gedreven wordt en 
weldra het anker naar ons uit zal gooi-
en waarmee wij verbonden kunnen 
worden met het Woord van God.

Bram Meertens

Kerkkriebels (foto’s bij artikel op pagina 11)

Joyce vertelt over het muisje

In afwachting van het buffet Aan de kassa wordt afgerekend

Wijkdames worden in de bloemetjes gezet Kinderhoek achter in de  kerk

Er werd natuurlijk gestreamd
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Kinderpagina 

KNIP, KLEUR & PLAK 

JE EIGEN KERSTSTAL 
 

Kerstgedicht 
Licht aan de Hemel 

Licht in de nacht 
sterren gewemel 

Ster vol van pracht. 
 

Christus geboren 
Hij lag in een stal 

Engelen die zongen 
het Ere zij God. 

 
Licht in het duister 
Licht in de nacht 

Licht vol van luister 
Licht lang verwacht. 

BIJBELVERHAAL 

 

Kunnen jullie het verhaal verder vertellen?



Contact

  

  

Protestantse Kerk Brussel 
Lidkerk van de Verenigde 
Protestantse Kerk in België

Bethlehemkerk
Anderlecht
  Lidkerk van de Verenigde 

 Protestantse Kerk in België

  Lidkerk van de Verenigde   Lidkerk van de Verenigde   Lidkerk van de Verenigde 

 Protestantse Kerk in België Protestantse Kerk in België 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
Mw. A. Bultena – ouderling 02 734 52 13 
Dhr. L. Buddingh – ouderling 02 772 70 23
Scriba: lex.buddingh@skynet.be 

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

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

Kinder- en jeugdwerk
Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst
Kinderkerk (tot 12 jaar): 
Janneloes Bouman 0031 646 309 514 
Julianna Boelens 0479 652 395
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):
Jart Voortman 02 358 57 29
Catechese: ds. Douwe Boelens 02 309 46 82

Wijkcontacten en Pastorale Raad
Centrum West:
 mw. Antoinette Panhuis (02 230 52 22)

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

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

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

Oost:
 NN

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

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

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant. 

Kerkgebouw
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel

Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Kerkelijk bureau en koster: Mark van Wechem

Telefoon: 02 512 03 67

E-mailadres: info@protestantsekerkbrussel.be

Predikant regio Brussel, ds. D. Boelens

Hoogveld 24, 1702 Groot-Bijgaarden

(verantwoordelijk uitgever)
Telefoon: 02 309 46 82, gsm: 0474 473 243

E-mailadres: dsdouweboelens@gmail.com.

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren
en Overijse: vacant

Consulent: ds. Petra Schipper

De koster en de predikant hebben op dinsdag  

hun vrije dag.

Rekeningnummers altijd op naam van 
Protestantse Kerk en BIC: KREDBEBB

Vrijwillige bijdragen:

IBAN: BE22 4331 1627 6147

Diaconie:

IBAN: BE42 7350 3273 4454

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

IBAN: BE41 4331 1482 7110

Kerkkriebels:

IBAN: BE49 7350 0729 3071

Exploitatie (voor alle andere betalingen):

IBAN BE89 7350 0834 2085

Gemeenteruimte Bethlehem-Veeweide, 
Kerkstraat 60, 
1701 Itterbeek (gemeente Dilbeek)

Voorganger: Dhr. Bram Meertens

Secretariaat:
p/a Jonkman Johanna
Doylijkstraat 36
1701 Itterbeek
E-mail: secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com 
Giften en bijdragen: t.n.v. Protestantse Kerk 
Anderlecht 
IBAN BE75 4250 1016 1151 BIC: KREDBEBB


