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Op 27 april 2013 kwam er opvallend nieuws uit de Himalaya. 

Er was een vechtpartij uitgebroken tussen een groep sher-

pa’s en een drietal westerse klimmers op Mount Everest. 

Voor een bergexpeditie in de Himalaya is het de vaste pro-

cedure voor rijke bergbeklimmers om lokale mensen in te 

huren om lasten te dragen. Deze mensen zijn afkomstig uit 

het volk der sherpa’s. Er is een grote tegenstelling tussen 

deze twee groepen. Aan de ene kant zijn er de rijke hob-

by-klimmers en aan de andere kant de arme sherpa’s. Zoals 

vaak in deze wereld kunnen de mensen met genoeg geld 

andere mensen hun materiële lasten laten dragen. De arme 

heeft weinig keuze. Hij is door armoede gedwongen de last 

van anderen op zich te nemen.

Ook in Bijbelse tijden waren armere mensen gedwongen de 

lasten van de rijkere mensen te dragen. Het beeld van een 

knecht die een juk moet dragen voor een ander, komt om 

die reden vaker terug in de Bijbel. Daarbij is een juk dragen 

meestal iets slechts. Met de woorden “Neem mijn juk op 

je schouders” spreekt Jezus dus woorden die ingaan tegen 

onze intuïtie: mensen die een keuze hebben nemen liever 

helemaal geen juk op zich. Ze laten hun last liever dragen 

door een ander, bijvoorbeeld een sherpa.

In de huidige tijd zie je weinig mensen letterlijke lasten dra-

gen, maar toch is ook hier het eeuwenoude systeem van het 

opleggen van lasten op elkaar nog steeds te vinden. En deze 

lasten betreffen niet alleen de armen in onze samenleving. 

Juist in landen waar de meeste mensen niet onder financi-

ele lasten gebukt gaan, neemt de hoeveelheid psychische 

klachten toe. Veel mensen vinden geen rust. Zowel in de 

rijke als arme landen ondervindt men de lasten van de hui-

dige tijd, zoals elke tijd haar last met zich meedraagt.

Het evangelie heeft echter een antwoord op deze kwestie. 

God ontkent het bestaan van onze lasten niet. Hij is begaan 

met het lot van de mens. Hij ziet de verschillende lasten 

waaronder we lijden en dat we zelf vaak de oplossingen niet 

kunnen vinden. God wil de mens rust geven. Hierom roept 

Jezus ons op vrijwillig zijn juk op ons te nemen. Hij kent de 

onrust van de mens en biedt zich aan als vervanging van 

alle andere lasten. Hij geeft ons een last die we kunnen dra-

gen: hij leert ons een zacht juk dat ons niet verdrukt ken-

nen. Het dragen van dit juk heeft een positieve uitwerking 

op de drager.

En wat is dan het juk van Jezus? Hij leert het ons zelf: Hij is 

zachtmoedig en nederig van hart. Hij heeft zichzelf vermin-

derd zodat anderen meer kunnen zijn.

Jezus hoefde op deze aarde niet meer te zijn dan de laag-

ste. Hij deed niet mee aan de competities die door mensen 

verzonnen zijn. Hij kende geen haat tegenover hen die hem 

vernederden. Hij hield van hen, want hij is zachtmoedig en 

mild. Jezus handelt uit liefde en biedt daarom zijn juk van 

nederigheid en zachtmoedigheid ons aan en hij nodigt ons 

met deze woorden uit zijn leerlingen te zijn. Hij leert ons 

hoe wij zijn juk op ons kunnen nemen met precies deze 

twee kernwoorden: nederigheid en zachtmoedigheid. Een 

nederig en zachtmoedig mens durft zichzelf te vernede-

ren, zijn ego en eigenbelang te breken. Deze mens durft de 

medemens lief te hebben, ook als dat omgekeerd niet het 

geval is. Hij durft de mindere te zijn en hij durft de naaste 

te vergeven.

Zo leert God ons hoe wij mensen het systeem van het las-

ten opleggen op anderen kunnen doorbreken, want een 

nederig en zachtmoedig mens hoeft niet meer te zijn dan 

anderen en van hen te winnen. De nederige en zachtmoe-

dige mens kiest voor de samenleving.

In deze wereld kan het zijn dat deze mens grote lasten moet 

dragen. De christen heeft geen wondermiddel voor geluk 

in Jezus gevonden. Maar deze nederige en zachtmoedige 

mens draagt het juk van de wereld wetende dat naast hem 

of haar Jezus het juk meedraagt en dat de wereld zich in 

Gods hand bevindt en hij ons nooit verlaat.

     Bram Meertens,  

student-opdrachthouder Anderlecht

Meditatie
“Mijn juk is zacht, mijn last is licht” 

Meditatie bij Matteüs 11:25-30
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Kerkdiensten PKB

Zondag 2 februari 
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte Kerk/Diaconie
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 9 februari
Voorganger NN
Organist Raymond Auquier
Collecte Kerk/VPKB
Ambtsdrager E. Kitoko
Gem. lid v. dienst H. Dille
Collectant G. Heslinga
Welkom C. Dille
Geluid J.K. van der Meer
Kindernevendienst A. Buddingh-Slim
Babyoppas H. Schinkel
Koffie C. Dille, Fam. Bronkhorst

Zondag 16 februari
m.m.v. Gaudeamus

Voorganger ds. Douwe Boelens 
Organist Anna Rusakova
Collecte Kerk/Kerk en Wereld 
Ambtsdrager R. van Drimmelen
Gem. lid v. dienst A. Kolodziejak
Collectant G. van der Linden 
Welkom G. van der Linden
Geluid B. Noë
Kindernevendienst A. Bultena
Babyoppas A. Haverkorn-v. R
Koffie G. Heslinga

Zondag 23 februari 
Dienst voor alle leeftijden,  

i.s.m. Jeugdkerk en Kindernevendienst 

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte Kerk/Kerken met stip 
Ambtsdrager P. Vitulano
Gem. lid v. dienst O. Chrispeels
Collectant H. De Hertogh
Welkom G. Heslinga
Geluid Y. Sinnema
Kindernevendienst E. Modders
Babyoppas K-E Sung
Koffie M. Chrispeels, K-E Sung

Zondag 1 maart 
Start 40-dagentijd

Voorganger NN
Organist Felix Snyers
Collecte Kerk/Protestantse Solidariteit 
Ambtsdrager T. Orie
Gem. lid v. dienst H. Schinkel
Collectant M. de Geus 
Welkom J. Wilbrenninck
Geluid C. Orie
Kindernevendienst L. Buddingh
Babyoppas L. de Geus
Koffie N. Vrydag, H. Schinkel 

Zondag 8 maart
Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger ds. Douwe Boelens 
Organist Raymond Auquier
Collecte Kerk/Diaconie
Ambtsdrager J. Voortman
Gem. lid v. dienst F. Bastiaens
Collectant P. Van Den Steene
Welkom J. Bastiaens
Geluid H. Scholten
Kindernevendienst A. Buddingh-Slim
Babyoppas J. Bastiaens
Koffie Fam. Scholten, J. Wilbrenninck

Zondag 15 maart
Voorganger NN
Organist Anna Rusakova
Collecte Kerk/VPKB
Ambtsdrager R. van Drimmelen
Gem. lid v. dienst G. Heslinga
Collectant G. van der Linden
Welkom G. van der Linden
Geluid M. Heemskerk
Kindernevendienst A. Bultena
Babyoppas A. Haverkorn-v.R
Koffie Fam. Bronkhorst, L. de Geus 

Kapel Zavelenborre, Overijse  
15 maart 

Voorgangers Pastores Roger Ghysens en  
Douwe Boelens

Zondag 22 maart 
Zondag van het Werelddiaconaat 

Voorganger NN
Organist Raymond Auquier 
Collecte Kerk/Kerk en Wereld 
Ambtsdrager T. Orie
Gem. lid v. dienst J.K. van der Meer
Collectant B. Kuypers
Welkom NN

De diensten beginnen om 10.15 uur
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Geluid C. Orie
Kindernevendienst E. Modders
Babyoppas A. Panhuis
Koffie N. Vrydag, K-E Sung

Zondag 29 maart 
Zomeruur begint!

m.m.v. Laudate Dominum: Mattheüs Passie 

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Sabine Geerlof-van de Zand 
Collecte Kerk/Prot. Sociaal Centrum 
Ambtsdrager J. Voortman
Gem. lid v. dienst O. Chrispeels
Collectant H. De Hertogh
Welkom L. Buddingh
Geluid J.K. van der Meer

Kindernevendienst L. Buddingh
Babyoppas K-E Sung
Koffie M. Chrispeels, J. van Drimmelen

Palmzondag 5 april 

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte Kerk/VPKB 
Ambtsdrager E. Kitoko
Gem. lid v. dienst A. Kolodziejak
Collectant F. Bastiaens
Welkom Fam. de Geus 
Geluid H. Scholten
Kindernevendienst A. Buddingh-Slim
Babyoppas L. de Geus
Koffie F. Meiboom, Fam. Scholten

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

Zondag 16 februari
Dienst van Schrift en Tafel

Voorgangers dhr. B. Meertens en ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager dhr. H. Van de Wouwer
Collecte Kerk en Leprazending

Zondag 1 maart
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. D. Boelens
Ambtsdrager mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Zondag 15 maart

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

Zondag 29 maart

Voorganger dhr. B. Meertens
Ambtsdrager dhr. H. Van de Wouwer
Collecte Kerk

Zondag 12 april, Pasen

Voorganger dhr. B. Meertens
Ambtsdrager mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Goede vrienden van de Bethlehemkerk,

In de maand januari hebben we in de Bethlehemkerk feest 
gevierd rond de installatie van dhr. Bram Meertens als stu-
dent-opdrachthouder. Dit gebeurde op zondag 12 januari 
om 15.00 uur.
De Bethlehemkerk was vol die middag, en bovendien was 
de gemiddelde leeftijd van de bezoekers opvallend laag. 
Veel vrienden en vriendinnen van Bram Meertens waren 
gekomen om getuige te zijn van deze nieuwe start. Het was 
een heerlijk, blij moment.

Bram Meertens is al actief bezig met zijn nieuwe werkzaam-
heden: hij bereidt kerkdiensten voor en hij legt huisbezoe-
ken af. Daarnaast studeert hij en is hij zich aan het inwerken 
in de taak die hij na afloop van zijn studie hoopt uit te oe-
fenen, nl. het pionierschap in de Zuidwest-rand van Brussel. 
Hij wil de tijd van zijn studie gebruiken om thuis te raken in 
die latere functie.
Hij heeft als telefoonnummer 0456 19 33 78 en als e-mail 
adres: ammeertens@gmail.com.

Mevr. Leni Stevens was ook in de bevestigingsdienst aan-
wezig. Het was fijn om haar weer in de kerk te hebben; we 
wensen haar veel kracht toe voor de moeilijke tijd die voor 
haar is aangebroken na het overlijden van haar echtgenoot 
Theo Stevens.
Mevr. Hedwig Jonkman verhuisde in januari naar Home 
Bizet, niet ver van haar eerdere adres. Die verhuizing was 
lastig, want op een wat hogere leeftijd valt zoiets niet 
meer mee. Het is fijn dat ook haar poes Minoush een nieu-
we woonplek gevonden heeft bij het nichtje van Hedwig. 
Gelukkig heeft Hedwig het goed op haar nieuwe adres. We 

Berichten uit  Anderlecht 
De diensten beginnen om 10 uur



wensen haar van harte alle goeds toe, en we hopen dat ze af 
en toe naar de kerk zal kunnen blijven komen.

De Radenvergadering van de Bethlehemkerk heeft besloten 
om verder te gaan op de ingeslagen weg en te blijven stre-
ven naar verdere samenwerking met de Protestantse Kerk 
Brussel aan de Nieuwe Graanmarkt. Op de vergaderingen 
in de Bethlehemkerk zal mevr. Paola Vitulano aanwezig zijn 
als afgevaardigde van de PKB, en op de vergaderingen aan 
de Nieuwe Graanmarkt dhr. Henri Van de Wouwer, mevr. 
Johanna Jonkman of dhr. Bram Meertens als afgevaardigden 
van de Bethlehemkerk. Er is daardoor een sterke informa-
tiestroom ontstaan tussen de twee kerken.

Een ander groot thema binnen de Bethlehemkerk is na-
tuurlijk de verkoop van de gebouwen. De procedure rond 
de verkoop duurt nu al enkele jaren, maar het heeft er alle 
schijn van dat die procedure nu tot haar einde komt. Dat 
geeft wat spanning, want we willen natuurlijk graag dat 
er geen fouten gemaakt worden als de verkoop definitief 
gesloten wordt. Gelukkig kunnen we een beroep doen op 
adviseurs van de VPKB om de verkoop van de kerk en de 
huizen op een correcte manier te laten verlopen.

De volgende keer zullen de gemeenteberichten door de 
heer Bram Meertens als student-opdrachthouder worden 
geschreven. Hiermee sluit ik, als consulent, deze taak af. Het 
heeft me deugd gedaan om op deze wijze met u het con-
tact te mogen onderhouden.
Ik wens u allen van harte Gods zegen toe op uw verdere 
levenswegen!

ds. Douwe Boelens, consulent

Protestantse Kerk in Anderlecht - Bethlehemkerk
Walcourtstraat 103, 1070 Anderlecht
https://sites.google.com/view/bethlehemkerk-anderlecht/
homepage
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

Bram Meertens in Anderlecht 

Op zondagmiddag 12 januari werd het gemeentelid van 
de Graanmarktkerk, Bram Meertens, aangesteld tot stu-
dent opdrachthouder in Anderlecht. 
Het was een feestelijke dienst met de Bethlehemgemeente, 
met de synodevoorzitter en predikanten van ons district. 
Verder was de kerk gevuld met veel vrienden en vriendin-
nen van Bram uit binnen- en buitenland, kot-genoten uit 
het studentenhome in de Begijnhofstraat en zijn familie uit 
Nederland.

Bram komt uit een predikantengezin en studeerde – nog 
een beetje vrijblijvend - theologie en behaalde zijn Bachelor 
in Utrecht. Toen trok hij naar Bazel voor een Master in 
‘Religie, Politiek en Economie’. Hij deed dat in 2 jaar en bleef 
er nog 1 jaar werken. Frankrijk lag om de hoek, “dus heb ik 
er mijn Frans wat verbeterd”. 
Toen werd hem duidelijk dat hij toch predikant wilde wor-
den. Hij koos Brussel voor zijn Master in de theologie. Op 
internet vond hij dit studentenhome van het Bisdom. “Het 
leuke daaraan is dat er op woensdag in de kapel een avond-
gebed is en nadien een gezamenlijke maaltijd. Bij toerbeurt 
wordt dan door één van de zes huisgenoten gekookt. De 
priester-dominicaan blijft dan ook avondeten.”
Bram blijft er zeker wonen tot hij zijn Master zal behaald 
hebben, hopelijk in het najaar 2020.

Waarom nu al een opdracht aanvaarden?
“Op de Faculteit hebben we nu veel vakken praktische 
theologie. Ik ben er op mijn 26ste wel aan toe om dat nu 
maar eens aan de praktijk te toetsen! Ik wil aan de slag. 
De opdracht is open, is niet evident, is niet normaal! Dat 
vind ik juist interessant. Kerkelijk werker zijn in een omge-
ving waar niets voor de hand ligt; als christen daar aanwezig 
te zijn. Dat is ook in de toekomst de opdracht van de kerk: 
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hoe kunnen we iets van ons erfgoed, boodschap en traditie 
communiceren.” 

Bram Meertens zal één keer in de maand voorgaan in de 
Bethlehemgemeente, maar zijn hoofdopdracht zal zijn om 
te verkennen wat een pionier in deze Zuidwestrand van 
Brussel zou kunnen betekenen. Hij kan daarbij gebruik ma-
ken van de expertise en de contacten die emeritus predi-
kant Leen Bosgra heeft opgebouwd. En natuurlijk heeft hij 
ook de steun van een begeleidingscommissie van de VPKB. 

Gesprek met Antoinette Panhuis
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 Uit de Kerkenraad PKB

Op de vergadering van 5 december 2019 kwam het vol-
gende aan de orde.
De kerkenraad is blij dat Jan Willem Bronkhorst bereid is ge-
vonden om de taak van preekvoorziener op zich te nemen.
Beslissingen over een eventuele toekomstige tweede 
predikant worden gekoppeld aan de uitkomsten van 
‘Gemeente In Perspectief’. Dit betekent dat we voor een 
aantal maanden hierin nog niet een stap verder zullen zijn.
Vast agendapunt in de kerkenraadsvergaderingen zijn ge-
worden: de evaluatie en voorbereiding van kerkdiensten en 
pastorale aangelegenheden.
De commissie wijkavonden heeft een voorstel gedaan 
voor het voorjaar van 2020. Dit voorstel wordt door de ker-
kenraad aanvaard.
Het PSC zal in maart uitgenodigd worden om toelichting te 
geven over haar werk.
Er zijn een aantal praktische kwesties o.a. verwarming, 
camerabewaking en orde en netheid rond de gebouwen, 
waar door Theo Orie aan wordt gewerkt.

Op de vergadering van 16 januari 2020 werd wat uit-
gebreider ingegaan op de situatie rond de kinderen en 
jongeren in de kerk.
De mogelijkheid wordt besproken om in overleg met de 
ouders voor meer concentratie te zorgen bij de kinderne-
vendienst. Dat wil zeggen dat er niet iedere zondag kin-
dernevendienst zal zijn, maar dat met betrokken ouders 
afgesproken wordt wanneer dan wel. Uiteraard is dit niet 
een ideale oplossing.
Wat betreft de tieners is het aantal mogelijke deelnemers 
voor de jeugdkerk ook uitgedund. Ook hier zal direct met 
de ouders overlegd worden over hoe we dit het beste kun-
nen organiseren.
Het is verheugend dat er een paar nieuwe 18 - plussers bij 
ons in de kerk zijn gekomen. 

De einddatum voor ‘Gemeente in Perspectief’ wordt 14 
juni.
Er wordt gesproken over wie de kerkenraad zouden kunnen 
versterken, als de termijn van Rob van Drimmelen afloopt.
Op de vergadering wordt besloten om de jubileumviering 
van 7 juni 2020* eenvoudig te laten zijn. Een plan hiervoor 
zal worden uitgewerkt.
De activiteit van de Kerkkriebels moet in elk geval door 
blijven gaan.
Het PSC wordt gevraagd om een concreet project voor de 
40 dagentijd.

Namens de kerkenraad,  
Jart Voortman

•  Noot v.d. Redactie:
 Op 7 juni 2020 vieren we dat 50 jaar geleden het kerkge-

bouw aan de Nieuwe Graanmarkt in gebruik werd geno-
men en dat 25 jaar geleden de Guido De Brès gemeente 
aan de Leon Lepagestraat en de Graanmarktgemeente 
samengingen. 

Orde in het rommelhok 
Beneden in de Krocht is er naast de lift een lokaal waarin er 
in de loop der jaren allerlei dingen zijn verzameld. Het is on-
getwijfeld een bewijs van de vlijt van onze gemeenteleden. 
Maar, en nu komt het, je vindt er je weg niet meer in terug. 
En dat is inefficiënt. Daarom een oproep aan iedereen om 
eens te kijken of er iets bij is, waarvan je weet, dat het daar 
“tijdelijk” is opgeslagen. 
Wat weg kan, graag. Wat moet blijven: labelen wat het is en 
je naam er op. 
De bedoeling is dit lokaal op te ruimen: datgene te verwij-
deren waarvan het doel niet duidelijk of achterhaald is. 
Je kunt te allen tijden dit lokaal bezoeken via Lilian of Theo. 
 

Commissaris der Gebouwen, Theo Orie 0476271368.

Kerkbrief in de bus!
Wat is dat toch fijn om 6 keer per jaar de Kerkbrief in de 
bus te krijgen met een overzicht van de zondagsdiensten, 
het laatste gemeentenieuws en aanstaande activiteiten. Dat 
wilt u toch niet missen? Daarom, vernieuw nu uw abonne-
ment op de Kerkbrief.
 
Wij willen u vriendelijk vragen om het abonnementsgeld 
te storten op het rekeningnummer vermeld onderaan dit 
bericht. Hiermee draagt u wezenlijk bij aan de kosten van 
de Kerkbrief (opmaak, druk, verzending), die anders gro-
tendeels ten laste komen van de kerkbegroting. Het abon-
nementsgeld bedraagt € 20 voor lezers binnen België; lezers 
in het buitenland betalen € 30.
 
Het abonnement voor de Kerkbrief staat los van de in-
komsten die we als Vrijwillige Bijdragen mogen ontvangen. 
Daarom dat we u vragen om vanaf dit jaar de betaling van 
uw abonnement als een aparte verrichting te beschouwen.
 
Het rekeningnummer hiervoor is BE41 4331 1482 7110 
(BIC: KREDBEBB) ten name van: de Kerkbrief, Nieuwe 
Graanmarkt 8, 1000 Brussel.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Namens de Administratie Kerkbrief, 
Ingrid Vercruysse
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 Gemeentenieuws PKB

“Happiness is ….  
Singing in a Choir”

Gaudeamus zingt

Ook in 2020 hoopt het vocaal ensemble Gaudeamus o.l.v. 
Filips Pieters en met begeleiding van Anna Rusakova, een 
muzikale bijdrage te leveren aan een aantal erediensten. 
We zijn al weer enthousiast begonnen met de repetities op 
zondagavond. 

In de eerste helft van dit jaar zingen we in de diensten van 
zondag 16 februari, zondag 26 april en zondag 21 juni. En 
we verklappen alvast dat we aansluitend aan de dienst van 
21 juni ook een aperitiefconcert verzorgen in onze kerk. 
Meer informatie hierover leest u in een volgende kerkbrief. 

Zin om mee te zingen of gewoon belangstelling om ons aan 
het werk te zien en te horen? Van harte welkom op een re-
petitie om de sfeer van samen muziek maken te proeven... 

Met muzikale groeten,  Hanneke van Sloten
(hanneke.vansloten@telenet.be)

Boekbespreking Jan Maes op 1 
maart

Op zondag 1 maart hebben we de historicus en gods-
dienstwetenschapper Jan Maes te gast in de kerk. Hij is als 
doctoraatsstudent in de Religiewetenschappen verbonden 

aan de KU Leuven. Hij is de schrijver van het boek “De ster en 
het kruis/De Gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en 
Brussel, 1931 - 1948” (Brussel, Stichting voor de Eigentijdse 
Herinnering, 2020, 568 blz.).
Jart Voortman zal eerst een korte inleiding geven. Vervolgens 
kunnen de aanwezigen met de schrijver van het boek in ge-
sprek gaan. De bespreking begint om 11.45 uur.
U dient zich van tevoren op te geven, zodat we weten hoe-
veel mensen erbij aanwezig zullen zijn.
  Ds. Douwe Boelens

Naschrift:
Jan Maes nam in 2008 contact op met de Protestantse 
Omroep omdat hij op het spoor was gekomen van dit 
Gereformeerde netwerk in ons land tijdens de oorlog, m.n. de 
families Sluys (Boechout) en Rooze (toen in Leuven, Korbeek-
Lo). Het resulteerde in een PRO uitzending op 23 maart 
2008 “Tenminste Sylvieke”. Sylvie, een 4 jarig Joods meisje 
dat bij deze families ondergedoken was als “zusje”. 

Antoinette Panhuis, ex-producer PRO 

Bijbelquiz  
op 8 maart

U mag en jullie mogen alvast noteren dat de Bijbelquiz dit 
jaar gehouden wordt op zondag 8 maart.
Dat gebeurt in Wemmel bij de familie Haverkorn. Meteen 
na de kerkdienst is iedereen daar welkom. We eten soep en 
broodjes en doen vervolgens de quiz.

Ds. Douwe Boelens

November 

 3/11   Luchthavenpast. € 120.30
 3/11   @Kerk  € 158.40
 10/11 PSC  € 505.10
 10/11 Kerk  € 343.39 
 17/11 Prot. Solidariteit € 289.36
 17/11 Kerk  € 169.43
 24/11 VPKB  € 160.40
 24/11 Kerk  € 178.20

December 

 1/12 ProJOP  € 222.40
 1/12 Kerk  € 147.40
 8/12 Diaconie  € 127.59
 8/12  Kerk  € 131.59
 15/12 Kerk en wereld  € 332.60
 15/12 Kerk  € 244.70
 22/12  VPKB  € 161.30
 22/12  Kerk  € 172.20
 25/12  Ik help een kind  € 477.20
 25/12  Kerk  € 310.90
 29/12  PSC € 45.49
 29/12  Kerk  € 37.00

Collecteopbrengst
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Kerkdienst met 
Nederlandstalige 
Matteüs Passie op 
zondag 29 maart

Twee weken voor Pasen hebben we een groot Nederlands 
koor te gast om bij ons in de kerkdienst een Nederlandstalige 
Matteüs Passie ten gehore te brengen. Het koor van onge-
veer 40 zangers + combo heet “Laudate Dominum” en het 
komt uit het zuiden van Nederland. Het staat onder leiding 
van predikant-pionier Otto Grevink.
De Nederlandstalige Matteüs Passie is geschreven door Piet 
van Midden en Gerard van Amstel.
We hopen dat velen van binnen en buiten onze kerkge-
meente gebruik zullen maken van deze unieke gelegen-
heid om zo vlak voor Pasen een Nederlandstalige Passie te 
beluisteren en te beleven. Alle kerkleden mogen hiervoor 
vrienden en familie uitnodigen; deze gelegenheid leent zich 
ervoor!

Ds. Douwe Boelens 

Voortgang  
“ Gemeente in 
Perspectief” 

Wat is er gebeurd sinds de 
Gemeentezondag op 20 okto-
ber 2019?
De resultaten van deze bijeenkomst vormden de basis voor 
toekomstgerichte vragen op drie wijkbijeenkomsten in 
november jl. Deze wijkavonden werden goed bezocht (in 
totaal 40 mensen). 

In december zijn er brieven met vragen verstuurd aan ge-
meenteleden, die niet bij eerdere bijeenkomsten konden 
zijn. En ook aan mensen, die niet meer actief meeleven met 
onze kerkelijke activiteiten. We proberen zoveel mogelijk 

van deze gemeenteleden die niet spontaan gereageerd heb-
ben persoonlijk te contacteren. Verder zijn bijdragen ont-
vangen van individuele personen, die hun gedachten met 
ons deelden. Jonge mensen in de leeftijdsgroep 18 tot 25 
jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor 
een bijeenkomst rond kerk en geloven. Ook konden ze 
hierover een enquête invullen. Ds. Douwe Boelens en ds. 
Anne Kooi hebben een inventarisatie gemaakt van wat er 
in onze gemeente gebeurt. Ds. Boelens is, in deze fase van 
het proces, zo nodig op de vergadering van de werkgroep 
aanwezig.

Er werden vele opmerkingen en suggesties ontvangen. 
Methodologisch gezien is het moeilijk om hieraan een be-
paald ‘soortelijk gewicht’ toe te kennen. Toch hebben we 
een aantal rode draden kunnen ontdekken. Deze rode dra-
den, die evenzo vele bouwstenen vormen voor een ontwerp 
beleidsplan, hebben we samengebracht onder acht kopjes. 
Op dit moment - medio januari- vinden nog individuele 
gesprekken plaats en zijn we onze visie en beleidsaanbeve-
lingen aan het uitschrijven.
De volgende stappen in februari en maart zijn: overleg met 
dr. Jaap de Lange (23 februari) en afspraken met de verschil-
lende raden. Dan hopen we zover te zijn, dat we een con-
cept beleidsplan kunnen voorleggen en bespreken met de 
kerkenraad. Daarna komen we weer bij de gemeenteleden 
terug om hen de gelegenheid te geven te reageren.

We hopen, dat we u hiermee hebben bijgepraat. Wat ik nog 
kwijt wil is, dat er in de Werkgroep GiP goed en in een ple-
zierige verstandhouding wordt gewerkt. Hoewel er zorgen 
zijn over de toekomst van onze gemeente leert dit proces 
ons alvast, dat er heel veel goeds gebeurt in onze kerk en 
dat vele vrijwilligers hun best doen. Reden om dankbaar te 
zijn!

Namens de Werkgroep Gemeente in Perspectief,
Greet Heslinga

Leden van de werkgroep zijn: Leen Bosgra, Greet Heslinga, 
Annet Sinnema, Gerco van der Linden en Rob van Drimmelen 
(coördinator). 

Verjaardagen van 
75-plussers 

Februari 
 10/2  Christian Moerman

 11/2 Felix Snyers

 19/2 Nel de Mooy – Van der Plas 

 21/2 Jan Bevaart 

 23/2 Bart Smit

 26/2 Jan Schmidt 

 28/2  Wim De Hertogh

Maart 
 2/3 Greet Heslinga

 9/3 Coby Luyten-Berghout

 10/3 Bep Bevaart-Sijssens

 12/3 Jos Vercruysse-Maes

 26/3 Heleen Rottier-Sprey

 27/3 Jan Prillewitz 

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar: 
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Verdrietig bericht

Sinds enige jaren kennen we Mohsen uit Iran in onze kerk. 
Zijn vrouw Tahereh en twee kinderen konden vorig jaar 
overkomen als gezinshereniging. Ondertussen wonen ze in 
Eeklo (O.VL.). 
In blijde verwachting van een baby, verloren ze op 6 januari, 
in de zesde maand, hun kindje. 
Ze noemden haar Emily. 

Op vrijdag 10 januari namen we in een ontroerende litur-
gie in de ziekenhuiskapel met de pastor afscheid van Emily. 
“Haar toevertrouwen aan Gods beschermende handen, of 
we christen zijn of moslim, samen durven we geloven dat 
God geen enkel mensenkind verloren laat gaan”:

God, Gij kent ons
en gij weet wat er in ons leeft.
Wij komen hier bij U 
met het verdriet om ons kindje Emily, 
dat we niet verder konden dragen.

Wij bidden U: wees bij ons, 
geef ons kracht en vertrouwen.
Schenk ons aan elkaar, 
opdat de verbondenheid 
ons tot troost mag zijn.

Waar onze mensenhanden moeten loslaten, 
durven we vertrouwen 
dat Uw hand Emily verder draagt.

Kaarsjes werden aangestoken aan de paaskaars, symbool 
van de verrijzenis, en naast het kistje gezet.
We luisterden naar het lied van Paul De Leeuw: “Nooit voel-
den jouw voetjes waarvoor gras is bedoeld…” en van Eric 
Clapton “Tears in heaven”. Uit de ‘Kleine Prins’ de woorden 
van de vos: “als ik je erg mis en erom moet huilen, dan kijk ik 
naar de sterren en dan zie ik je toch, met mijn hart.”
Haar lichaampje werd gezegend met doopwater.
Met een laatste zegenbede namen we afscheid: 

We spreken de wens uit,
dat God dit kleine kindje nabij mag zijn en opnemen in zijn 
vrede,
dat God nu verder zorg moge dragen voor Emily,
dat God haar met zijn oneindige liefde mag omringen.
Moge God ook jullie zegenen,
dat Hij jullie kracht en sterkte mag geven in de komende tijd,
dat jullie troost mogen vinden.
Amen. 

Annemarie Haverkorn

Kerstmandjes

Beste gemeenteleden,
Kerst is al een poosje voorbij. We hebben nog een vraagje. U 
hebt misschien een kerstbakje mogen meenemen of u hebt 
het bij iemand gebracht? Als het nog mogelijk is, wilt u bij 
een bezoek, of zelf, het mandje (met eventueel de oase er 
nog in) terug naar de kerk brengen? Dan moeten we er vol-
gend jaar minder kopen. Alvast hartelijke dank. 

namens de Pastorale Raad, Jacqueline Bastiaens.

Jeugd 18+

18+ Lunch op zondag 16 februari
Af en toe is houden we op zondagmiddag een lunch voor 
studerende en werkende jongeren: de 18+ Lunches. Op 
dit moment komt die groep jongeren ook buiten de kerk 
samen op een doordeweekse dag. Als kerk vinden we dat 
natuurlijk heel goed. Als iemand zich bij die groep wil aan-
sluiten, dan kan dat. Datums en adressen kun je krijgen in 
een WhatsApp-groep. Vraag ernaar in de kerk!
De lunches in de consistorie van de kerk gaan ook nog 
door. De volgende data daarvoor zijn: 16 februari, 5 april 
(Palmzondag) en 3 mei. De bedoeling is dat iemand uit 
de groep een onderwerp aankaart. Laat van je horen als je 
geïnteresseerd bent!
Je hoeft niet eerst naar de kerkdienst te komen. Je mag ook 
om 12.00 uur rechtstreeks naar de lunch komen. De lunch 
vindt plaats in de grote hoekkamer van de kerk.
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Samenscholen

Wijkbijeenkomsten 

De kerkenraad heeft beslist dat er nog drie wijksamen-
komsten zullen zijn. Een werkgroepje heeft de thema’s 
vastgelegd.

Februari:  Wie is Jezus voor jou? leiding Gertjan Bikker of 
Bram Meertens 

Maart:  M.K. Ghandi, inleider Jart Voortman
April:  Een bijbels onderwerp ingeleid door ds. Douwe 

Boelens 

Iedereen is welkom op een van de onderstaande datums en 
adressen naar keuze. Dit geldt vooral voor de wijken Centrum, 
West en Zuid. Wel graag op voorhand een telefoontje naar 
het gastadres. 
Om privacy-redenen wordt het volledige adres hier niet 
gepubliceerd.

Februari 
Wijk Zuidoost: dinsdag 18 febr. van 10.30 tot 12.30 u.
Mevr. Hanneke Verploeg, 3090 Overijse, tel. 02 657 18 85 
Wijk Noord: woensdag 19 febr. om 20 u.
Mevr. Lydia Sacré en Dhr Han Rooze, 1780 Wemmel, 
02 460 61 80 
Wijk Noordoost en Oost: donderdag 20 febr. om 20 u. 
Mevr. M-F Couturier, 1950 Kraainem, 02 731 75 54 

Maart
Wijk Zuidoost: dinsdag 17 maart van 10.30 tot 12.30 u. 
Mevr. Elly Rietveld, 3090 Overijse, tel. 02 687 45 24 
Wijk Noord: woensdag 18 maart, om 20 u.
Mevr. Lydia Sacré en Dhr Han Rooze, 1780 Wemmel, 
02 460 61 80 
Wijk Noordoost en Oost: donderdag 19 maart, om 20 u.
Fam. Bastiaens, 1970 Wezembeek-Oppem, 02 767 67 35

April 
Wijk Zuidoost: dinsdag 21 april, van 10.30 tot 12.30 u.
Mevr. Janneke Wilbrenninck, 3090 Overijse, tel. 02 687 63 91 
Wijk Noord, woensdag 22 april, om 20 u 
Mevr. Lydia Sacré en Dhr Han Rooze, 1780 Wemmel, 
02 460 61 80 
Wijk Noordoost en Oost, donderdag 23 april om 20 u.
Fam. Scholten, 3080 Tervuren, tel. 02 767 71 25 

Bijbelkring Wemmel, 17 februari

Op 20 januari hielden we een Bijbelkring rond het thema 
van de ‘Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen’, 

die kort daarvoor, op zondag 19 januari begonnen was. Het 
thema luidde: “Ze waren buitengewoon vriendelijk voor 
ons.” Dat thema was ontleend aan Handelingen 28:2, het 
verhaal over de schipbreuk van de apostel Paulus voor de 
kust van het eiland Malta.
Tijdens de Bijbelkring lazen we het hele verhaal van 
Handelingen 27 en 28 met een begeleidende tekst van de 
Raad van Kerken. Er kwamen natuurlijk veel gedachtes op 
over hoe we omgaan met vluchtelingen en met mensen die 
anderszins schipbreuk hebben geleden.
Iemand van ons maakte de opmerking, dat het meestal vol-
doende is om voor mensen in nood “gewoon vriendelijk” te 
zijn; in de ogen van je medemens ben je dan waarschijnlijk 
“buitengewoon vriendelijk”: namelijk buitengewoon in je 
vriendelijkheid. 
Er waren een paar nieuwe gezichten op de Bijbelkring. De 
groep heeft een aantal zeer trouwe leden, en toch veran-
dert haar samenstelling steeds een beetje.
De volgende bijeenkomsten zullen zijn op de maandagen 
17 februari, 6 april en 11 mei. De bijeenkomst van 6 april 
valt aan het begin van de Goede Week; dan vieren we dus 
samen de Maaltijd van de Heer.

Bijbelen in Tervuren en Overijse 

Er start weer een nieuwe reeks “ Bijbelen” die georganiseerd 
wordt door de KWB-Tervuren. Iedereen is van harte wel-
kom. Een goede mogelijkheid om de bijbel te lezen samen 
met mensen uit de r.- k. parochie.

Wanneer en waar? 
2 en 16 maart 2020, 
Zaal De Berk, Markt 7a Tervuren 
(Deuren open 19.45 – einde om 22.15 uur 

23 en 30 maart 2020 
Zaal Ter IJse, Stationsstraat 8, Overijse 
(Deuren open 19.45 – einde om 22.15 uur) 

Inhoud?
Samen met Luc Devisscher, vormingswerker Bisdom 
Vlaams-Brabant, bespreken we de figuur van Paulus in de 
Handelingen. In dit boek ‘Handelingen van de apostelen’ 
wordt het optreden van Paulus uitvoerig beschreven. Na 
zijn ommekeer reisde Paulus onvermoeibaar heen en weer 
in het gebied rond de Middellandse zee en stichtte er tal 
van christelijke gemeentes. Zonder deze overtuigde ‘aan-
hanger van de weg’ zou het christendom er wellicht heel 
anders uitgezien hebben.
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Vanuit een inleiding, lectuur en gesprek wordt het verhaal 
van Paulus verbonden met onze geschiedenis en met ons 
eigen leven.

Op 30 maart, in Overijse, zal ds. Greet Heslinga het begin 
van de Jezusbeweging in Handelingen hoofdstukken 2, 4 en 
5 met ons bekijken. 

Info: dominiek30757@hotmail.com  
of greetheslinga@skynet.be 

Terugblik Oecumenische dienst 
in Vossem

Buitengewoon vriendelijk
De vierde week van januari was de week van Gebed voor de 
Eenheid van de Christenen. In de hele wereld worden in die 
week oecumenische kerkdiensten gehouden met verschil-
lende kerken samen (Rooms-Katholieken, Protestanten, 
Orthodoxen …).

Het thema dit jaar werd voorbereid door de Christelijke 
Kerken op Malta. Handelingen 28 was de leidende tekst. 
In dit hoofdstuk wordt verteld hoe het schip waarmee 
de apostel Paulus naar Rome wordt gevoerd in een zware 
storm terechtkomt en uiteindelijk schipbreuk lijdt bij het 
eiland Malta. Daar worden de ontredderde schipbreukelin-
gen “buitengewoon vriendelijk” ontvangen door de be-
volking en door de gouverneur van Malta.
De parallel met de duizenden Afrikaanse vluchtelingen die 
vandaag proberen in bootjes de Middellandse Zee over te 
steken naar Italië of het Kanaal naar Engeland is meer dan 
duidelijk. Worden deze ontredderde mensen – als ze de 
oversteek al overleven – ook buitengewoon vriendelijk of 
gewoon zelfs maar vriendelijk door ons onthaald bij hun 
aankomst en hun doorreis?
Ons geweten werd op de proef gesteld tijdens de preek in 
onze eigen Graanmarktkerk op zondag 19 januari en in de 
oecumenische dienst in de Sint-Pauluskerk in Vossem op 
dinsdagavond 21 januari.

 Otto Chrispeels

VPKB

ProJOP Tienerweekend 
Maak jullie klaar voor het nieuwe  
tienerweekend van ProJOP! 
Het vindt plaats van 13/03 - 15/03 in  
De Schalmei, Achtel 83, 2310 Rijkevorsel.
Thema “(Over)leven in de woestijn”. 

Als tiener worstelen we met allerlei vragen: wie zijn we? 
Wat wordt er van ons verwacht? Het kleinste probleem lijkt 
soms onoverkomelijk. 
Ook Mozes en zijn volgelingen worstelden hiermee. Hoe 
ging hij hiermee om? Kregen zijn volgelingen soms ook de 
uitbrander die wij van onze ouders krijgen? Hoe kunnen we 
ons als tiener wapenen tegen en omgaan met de grote vra-
gen in ons leven? 

Ds. Katelijne Depoortere en ProJOP nemen de tieners 
mee op deze wandeltocht en proberen een antwoord te 
vinden op hoe wij onze identiteit kunnen ontdekken en 
hoe we moeten omgaan met deze grote vragen. 
Omdat we er ons van bewust zijn dat velen van onze tieners 
ook worstelen met de examens en tentamens, zal er ook 
ruimte zijn om te studeren. Maar vooral: plezier & genot! 
We maken van het eerste weekend een Groot Feest!
Inschrijven vóór 01/03/2020 

Met vriendelijke groet, 
Kathleen Vermeulen,

Jeugdwerkondersteuner

ProJOP - Protestants jeugdwerk VPKB
+32 474 18 30 79
www.projop.be, https://www.facebook.com/ProJOP
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Oproep voor het klimaat

Wij ontvingen een pastorale brief van de 
Wereldraad van Kerken over de klimaat-
zorgen, geschreven door de Algemeen 
Secretaris, Rev. Olav Fykse Tveit. Het is een indringend schrij-
ven om aan te dringen op onze creatieve actie, ons pleidooi 
bij politici en andere leidinggevenden en ons gebed.
Hij herinnert o.a. aan de verklaring van het uitvoerend co-
mité van de WRK over wat er van ons verwacht wordt. 

De tijd voor een debat en het betwisten van gevestigde we-
tenschappelijke feiten is lang voorbij. De tijd voor actie raakt 
snel op. 
We zullen allemaal ter verantwoording worden geroepen 
voor onze passiviteit en ons rampzalig rentmeesterschap van 
deze kostbare en unieke planeet. De klimaatnood is het resul-
taat van onze ecologische zonden. Het is tijd voor ‘metanoia’ 
(een ommekeer) voor iedereen. We moeten nu ons hart en 
onze meest fundamentele geloofsprincipes doorzoeken voor 
een nieuwe ecologische transformatie, en voor een goddelijke 
leiding in onze volgende stappen, om veerkracht op te bou-
wen in het licht van deze ongekende duizendjarige uitdaging. 

Wij hopen dat de aandacht voor de zorg voor de schepping 
door uw gebeden en door het nemen van concrete stappen 
om de ecologische voetafdruk te verminderen, op uw blij-
vende aandacht mag rekenen.

In Christus, 
VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)
Contact: secretaris Rob van Drimmelen (robvandrimme-
len4@gmail.com) 

VPKB project  
Huizen van Hoop

Hierbij willen wij u informeren 
over wat er in de afgelopen periode 
door de kerken, vrijwilligersgroepen en sociale centra geza-
menlijk is gedaan voor vluchtelingen in het kader van het 
VPKB project ‘Huizen van Hoop’.

Achtergrond: 
De projectgroep is gestart in 2016 met het ondersteunen 
van gemeentes die zich het lot van pas aangekomen vluch-
telingen aantrokken en voor hen, na hun erkenning, een 
woning zochten. 
Vluchtelingen moeten binnen twee maanden na hun er-
kenning het opvangcentrum verlaten en zelf onderdak 
zoeken. Dat is een onmogelijke opdracht voor mensen die 
nauwelijks een netwerk hebben in België en geen inkomen 
om een waarborg en eerste huur op tafel te leggen. 

We hebben ruim 50 families of alleenstaanden geholpen. 
Daarvoor zamelden we € 147.156,22 in (inclusief de terug-
betalingen van de leningen) en gaven we € 123.431,76 uit. 
Er rest ons nu nog € 23.724,46 om een aantal dossiers af te 
ronden en om eventueel verder te gaan (sept ‘19). 

Opvang en begeleiding in de praktijk:
Als projectgroep zorgden we voor een financiële onder-
steuning door het voorschieten van de huurwaarborg en 
een kleine gift bij de start. Vrijwilligers uit de plaatselijke 
kerken of lokale organisaties stonden in voor het zoeken 
van huisvesting en inboedel. Ook maakten zij de vluchte-
lingen wegwijs in hun nieuwe omgeving. Daarbij konden ze 
beroep doen op instanties die taalcursussen of maatschap-
pelijke oriëntatie gaven. Ze hadden overleg met OCMW en 
gemeentes over de financiële en materiële steunverlening 
en inschrijving. Ze verwelkomden sommigen in hun protes-
tantse kerk. Zij zochten scholen voor de kinderen, opleiding 
voor de ouders of een arts voor medische problemen. Ze 
legden uit wat je moet doen als je wordt aangereden door 
een auto of als er een kleine geboren wordt. Zij konden 
daarbij soms beroep doen op sociale centra/initiatieven die 
een link hadden met de VPKB. 

Het PSC Brussel bood b.v. ondersteuning door de inzet van 
een vrijwilligster die haar roots had in de Syrische vluchte-
lingengemeenschap en zelf een professionele achtergrond als 
maatschappelijk werkster had. 

Maar bovenal leerden vrijwilligers zelf over de woningnood. 
Ze leerden de kwetsbare financiële situatie kennen van ie-
mand, die van een leefloon moet zien rond te komen. Het 
is niet zo evident je weg te vinden in een ander land, een 
andere cultuur met on- en uitgesproken regels. Ze genoten 
van de gastvrijheid en heerlijke maaltijden die de vluchte-
lingen hen aanboden. Ze leerden dat kerken met elkaar en 
met andere organisaties samen kunnen vieren, verdriet de-
len en samenwerken. Echte oecumene.

VPKB als sponsornetwerk
Natuurlijk was dit alles niet mogelijk geweest als we als ker-
ken ons niet gezamenlijk hadden ingezet om dit financieel 
mogelijk te maken via collectes en acties. 

De projectgroep ‘Huizen van Hoop’ is verheugd met vol-
gende beslissing:
 “De Synodale vergadering bijeen op 7 november 2019 
geeft de projectgroep ‘ Huizen van Hoop’ de opdracht 
op de ingeslagen weg verder te gaan en spoort de plaat-
selijke gemeentes aan deze activiteit te blijven steunen”. 
Uniprobel: BE06 3100 0835 5022 m.m.v.: Huizen van Hoop
Uw hulp is en blijft onontbeerlijk!

Tetty Rooze (tettyrooze@gmail.com) 
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 Kinderpagina

Varenka
Een oude Russische legende 
geschreven door Bernadette
Vlak voor kerst breekt de oorlog uit en 
iedereen vlucht, maar Varenka blijft 
in haar huisje in het bos wonen om te 
zorgen voor de dieren en om gastvrij 
te zijn voor verdwaalde de zwervers. 
Ze blijft kalm en zet alles gereed voor 
kerst: de kerststal met de kribbe en 
Jozef en Maria, de drie koningen … En 
voor het slapen gaan bidt zij tot God: 
“Bouw toch alstublieft een muur rond 
mijn huisje, zodat de soldaten me niet 
zien”. En elke dag hoort ze het gedon-
der van kanonnen. 
En ja, er komen vluchtelingen bij haar 
aankloppen: Pjotr met zijn schaap 
– dat is alles wat hij nog heeft -, de 
volgende dag Stefan, een weggelopen 
soldaat die schilder is, met een schil-
derijtje en verfkwast, weer een dag 

later twee bange meisjes die hun ou-
ders zijn kwijtgeraakt en verdwaald. 
Elke avond bidden ze allemaal: “Lieve 
God, bouw toch alstublieft een muur 
rond ons huisje, zodat de soldaten ons 
niet zien en we veilig zijn.” Maar God 
bouwt geen muur. 
Weer wordt het nacht en zwijgen de 
kanonnen even. Dan is het heel stil. 
Die nacht hoort Varenka het heel 
zacht ruisen. Ze duwt haar raampje 
open en ziet dat het sneeuwt en tegen 
de morgen zijn ze helemaal tot over 
het dak ingesneeuwd. Het kanonge-
bulder herbegint, de soldaten komen 
dichterbij maar merken niets en lo-
pen aan het ondergesneeuwde huisje 
voorbij. 

Varenka, Pjotr, Stefan en de meisje 
knielen bij de kribbe en danken God 
dat Hij geen muur van stenen heeft 
gebouwd maar een dak van sneeuw 
heeft gegeven. 
Toen de lente kwam en de sneeuw 
was gesmolten werd het vrede. Maar 
vooral vrede en dank in hun hart. Dit 
kerstwonder zullen ze nooit vergeten. 

Kinderkerstspel van zondag 22 decem-
ber, aangepast door Joyce Smit.



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


