
Maandblad van de Protestantse Kerk Brussel

P r o t e s t a n t s e 
K e r k b r i e f

C o n t a c t

AfgiftekAntoor:  
Brussel de Brouckere

erkenningsnummer: P 910493

tweemAAndelijks

  
  

 

   
 

 

 

Protestantse Kerk Brussel 
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel 

www. protestantsekerkbrussel.be

Protestantse Kerk Brussel 
Lidkerk van de Verenigde  
Protestantse Kerk in België

jaargang 31 • nummer 3 • juni - juli 2019

Gemeente 
in 
perspectief

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE



Inhoud  Agenda

2

Colofon

De Protestantse Kerkbrief is het blad van de 
Protestantse Kerk Brussel.

Redactie
ds. Douwe Boelens, ds. Anne Kooi,  
Antoinette Panhuis

E-mailadres
kerkbrief@gmail.com

Druk en lay -out
Drukkerij Colson, Zellik

De redactie behoudt zich het recht voor
om een ingezonden artikel in te korten,

redactioneel te bewerken of niet te publiceren.
Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 

de artikelen en slechts ten dele voor de stijl.
Reacties zijn altijd welkom!

Meditatie    3
Kerkdiensten 4
Gemeenteberichten Anderlecht 5 
Uit de kerkenraad 6
 • Zomerregeling predikanten 7
 • Abonnement kerkbrief 7
 • Actie vrijwillige bijdragen 7
 • Gemeente in perspectief 8
 • WOTO 9
Opbrengst collecten 9
Verjaardagen 9
Gemeentenieuws  10
 • In memoriam 10
 • Veertiendagentijdactie Talita 11
 • Paasviering hulpgevangenis 11
 • Ontmoetingsdag Culemborg 11
 • Jeugd 11
 • Bijbelleesrooster 12
 • Wat Lilian met u wou delen 12
 • Kinderen schrijven aan God 12
 • VRT één Eurovisie 12
 • Gemeenteboekje 13
Samenscholen  14
 • Wijkbijeenkomsten 14
 • Bijbelkring Wemmel 14
 • Bijbelstudie Tervuren 14
VPKB 14
 • Overlijden 14
 • Bevestigingsdienst ambten 14
Kinderpagina   15
Contact 16

Afbeelding voorpagina: 
De predikende Christus (Rembrandt)

Juni 

10 Bijbelkring Wemmel

13 Bijbelstudie Tervuren

13 Bethlehemkerk wandeling

21 Bezoek aan Talita 

23 18+ lunch

24  Pastorale Raad vergadering 14 uur 

30  Inleveren gegevens gemeenteboekje

Juli

Fijne zomer toegewenst!

September   

24-26 Wijkbijeenkomsten

 

Uiterste inleverdatum kopij kerkbrief van 
augustus en september:  
Zondag 14 juli



Inhoud  Agenda

3

Meditatie
De preek van Rembrandt

Tussen 1643 en 1649 maakte 
Rembrandt een kopergravure, 
die de bekendste van alle zou 
worden: “De predikende Chris-
tus”. Het verhaal gaat dat hij 
op een bepaald moment een 
exemplaar terug wilde kopen 
en dat hij er toen honderd gul-
den voor moest betalen. Feit 
is dat de ets destijds al als zeer 
kostbaar werd gezien, en dat hij 
bekend is komen te staan als de 
“Honderdguldenprent”.

Rembrandt heeft op deze prent 
veel mensen bij elkaar gebracht: 
allerlei mensen over wie je in 
Matteüs 19 kunt lezen. In dat 
hoofdstuk is Jezus in gesprek met verschillende groepen 
mensen. 
Als je goed naar deze prent kijkt, kun je al die mensen aan-
wijzen.
Aan de rechterkant van de prent lijkt het donker te zijn, 
maar juist daar, aan de donkere kant van de prent, kun je de 
mensen goed onderscheiden. Het zijn mensen die door het 
leven getekend zijn; met al hun zorgen en ziektes zijn ze bij 
Jezus gekomen. Tussen hen een dwerg, maar ook een vrouw 
met een donkere huidskleur, die in de tijd van Rembrandt 
symbool zal hebben gestaan voor de heidense volken. Eén 
zieke wordt op een kruiwagen bij Jezus gebracht; een oude 
moeder lijkt de kruiwagen te hebben geduwd. Anderen 
ondersteunen elkaar. We zien ook een dame in dure kledij, 
die met haar zorgen voor Jezus neerknielt; ze laat zich niet 
weerhouden door haar rijkdom.

Wie we ook heel goed zien op de prent, is een vrouw aan 
de andere kant van Jezus, die haar baby bij hem brengt. Een 
leerling van Jezus in wie we gemakkelijk Petrus herkennen, 
probeert haar bij Jezus weg te houden, maar de uitgestrekte 
rechterhand van Jezus heet haar juist welkom.
Niet ver van haar af is een kind dat zijn moeder met nog een 
baby naar Jezus probeert te trekken.
Zo brengt een moeder haar kind en een kind zijn moeder...
Tussen hen in zit dan weer een elegant geklede en gekap-
te jongeman, die met een zeker verlangen naar Jezus kijkt, 
maar tegelijkertijd zijn hand voor het gezicht slaat. Dat 
moet de rijke jongeman zijn, over wie we ook in Matteüs 19 
kunnen lezen. Er is duidelijk iets dat hem tegenhoudt om 

zich, net als de mensen verder naar rechts op de prent, tot 
Jezus te wenden.

Achter Petrus staan nog andere leerlingen van Jezus, maar 
die houden zich afzijdig. Hoewel zij Jezus’ leerlingen zijn, 
zijn zij slechts toeschouwers.

Helemaal links op de prent zien we dan nog mensen in het 
volle licht zitten, maar juist doordat ze in het volle licht zit-
ten, zijn ze minder goed te onderscheiden. Het zijn mensen 
die hun eigen gesprekken voeren, gesprekken over theolo-
gie misschien, en die zich duidelijk van Jezus afgewend heb-
ben. Het moeten de Farizeeën zijn, die in het verhaal van 
Matteüs 19 Jezus op de proef willen stellen. Eén van hen 
draagt een kap over zijn ogen en zijn oren; hij lijkt blind en 
doof voor de boodschap die hem verkondigd wordt.
En zo zien we dus een massa mensen om Jezus heen: arm 
en rijk, man en vrouw, jong en oud, Joods en heidens, ge-
zond en ziek. En de woorden waarmee Matteüs 19 eindigt, 
lijken een verbindend thema te vormen voor al deze men-
sen: “Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de 
eersten.”

Maar vooral zien we Jezus zelf, die het middelpunt vormt 
van deze prent en van het geloof dat Rembrandt ons wil 
verkondigen. Met zijn handen nodigt hij al deze mensen tot 
zich om met hen Gods koninkrijk binnen te gaan.

ds. Douwe Boelens
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Kerkdiensten PKB
De diensten beginnen om 10.15 uur

Zondag 2 juni
Voorganger ds. A. Kooi
Ambtsdrager R. van Drimmelen 
Gem.lid van dienst J. Voortman
Collectant M. Rahusen
Welkom L. Buddingh
Organist F. Snyers
Geluid H. Scholten
Kindernevendienst Annemieke Buddingh-Slim
Babyoppas N. Scholten
Koffie  Fam. Scholten, fam. Vrydag
Collectes VPKB / Kerk

Zondag 9 juni Pinksteren
 Bevestiging ambtsdragers

Voorganger ds. D. Boelens
Ambtsdrager T. Orie
Gem.lid v.Dienst A. Kolodziejak
Collectant G. van der Linden
Welkom G. van der Linden 
Organist R. Auquier
Geluid B. Noë
Kindernevendienst A. Bultena
Babyoppas J. Bastiaens
Koffie Fam. Somsen, L. de Geus 
Collecte Bijbelgenootschap / kerk

Zondag 16 juni
(Brussel FietsTour) 

Voorgangers ds. Anne Kooi
Ambtsdrager P. Vitulano
Gem. lid van dienst G. Heslinga
Collectant P. Van Den Steene
Welkom J. Bastiaens
Organist A. Rusakova
Geluid 
Kindernevendienst L. Buddingh
Babyoppas 
Koffie  K-E. Sung, I. Modderman
Collecte Kerk en Wereld / kerk

Zondag 23 juni
Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager R. van Drimmelen
Gem. lid van dienst H. Schinkel
Collectant M.de Geus
Welkom Fam. De Geus
Organist F. Snyers

Geluid C. Orie
Kindernevendienst Fam. Kitoko
Babyoppas L. de Geus
Koffie J. v. Drimmelen, fam.Kitoko
Collecte Prot. Solidariteit / kerk

Zondag 30 juni
Viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger ds. Anne Kooi
Ambtsdrager  T. Orie
Gem. lid van dienst H. Dille
Collectant H. De Hertogh
Welkom A-T. Seinen
Organist  A-T. Seinen
Geluid Y. Sinnema
Kindernevendienst A. Buddingh-Slim
Babyoppas A. Haverkorn
Koffie C. Dille, fam. Bronkhorst 
Collecte Diaconie / kerk

Zondag 7 juli
(start van de Tour de France in Brussel)

Voorganger ds. Anne Kooi
Ambtsdrager P. Vitulano
Gem. lid van dienst O. Chrispeels
Collectant M. Rahusen
Welkom F. Vrydag
Organist F. Snyers 
Geluid J.K. van der Meer
Kindernevendienst L. Buddingh
Babyoppas N. Scholten
Koffie  Fam. Scholten, N. Vrydag
Collecte Prot.Sociaal Centrum / kerk

Zondag 14 juli
Voorganger ds. Anne Kooi
Ambtsdrager  J. Voortman
Gem.lid van dienst G. Minnee
Collectant B. Kuypers
Welkom L. Buddingh
Organist R. Auquier
Geluid H. Scholten
Kindernevendienst A. Buddingh-Slim
Babyoppas A. Panhuis
Koffie Fam. Somsen, H. Schinkel
Collecte VPKB / kerk
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Zondag 21 juli
Voorganger ds. Anne Kooi
Ambtsdrager R. van Drimmelen
Gem.lid van dienst A. Kolodziejak
Collectant  G. van der Linden
Welkom G. van der Linden
Organist S. Geerlof
Geluid M. Heemskerk
Kindernevendienst Fam. Kitoko 
Babyoppas  K-E. Sung
Koffie  J. v. Drimmelen, I. Modderman
Collecte Kerk en Wereld / kerk

Zondag 28 juli
Voorganger ds. Jart Voortman
Ambtsdrager E. Kitoko
Gem.lid van dienst 
Collectant H. De Hertogh
Welkom C. Dille
Organist R. Auquier

Geluid C. Orie
Kindernevendienst A. Buddingh-Slim
Babyoppas J. Bastiaens
Koffie  C. Dille, L. de Geus
Collecte Kirinda / kerk

Zondag 4 augustus
Viering van het Heilig Avondmaal 

Voorganger ds. Douwe Boelens 
Ambtsdrager  P. Vitulano
Gem.lid van dienst  G. Heslinga
Collectant M. de Geus
Welkom Fam. De Geus
Organist F. Snyers
Geluid B. Noë
Kindernevendienst L. Buddingh
Babyoppas L. de Geus 
Koffie  Fam. Scholten, K-E. Sung 
Collecte Diaconie /kerk 

Zondag 2 juni
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger:  ds. D. Boelens
Ambtsdrager:  dhr. H. Van de Wouwer
Collecte:  Kerk en Protestantse Solidariteit

Zondag 16 juni
Voorganger:  ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager:  mevr. L. Stevens
Collecte:  Kerk

Op zondag 9 juni en na zondag 16 juni en in de maand 
juli worden er geen diensten gehouden.

Goede vrienden van de Bethlehemkerk,

Bij dezen stuur ik u allen mijn hartelijke groeten: naar uw 
woningen maar ook naar de andere huizen waar u mis-
schien noodgedwongen moet verblijven. Er zijn een paar 
van u die vanwege hun gezondheid door een moeilijke tijd 
gaan.
Ik wil de naam van mevr. Lydia Ongenaed in dit verband 
noemen: sinds ze in haar woning gevallen is, heeft ze voor 
lange tijd in Bracops moeten verblijven. Ze is nog steeds in 
revalidatie.
Ook anderen van u waren langdurig “aan de sukkel”: 
mevr. Hedwig Jonkman, die nu gelukkig “opgekrabbeld is”,  

ds. Gilbert en mevr. Josette Snauwaert; nu ook onze scriba 

mevr. Johanna Jonkman. U bent een kleine, kwetsbare ge-

meente geworden, maar tegelijkertijd een gemeente waar 

geloof, hoop en liefde beleefd en gedeeld worden. Gelukkig 

hoor ik steeds weer dat u elkaar niet loslaat: dat u op aller-

lei manieren uw onderlinge verbondenheid onderhoudt, en 

dat de last van de een door anderen mede gedragen wordt.

Dat is hoe we nu samen een kerkgemeenschap vormen: in 

gebeden en in onderlinge zorg. Ik meen dat we ons daar-

voor niet hoeven te schamen.

Op onze Radenvergadering vierden we trouwens de ver-

jaardag van mevr. Leni Stevens en ook het huwelijks- 

Gemeenteberichten Anderlecht 
De diensten beginnen om 10 uur
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jubileum van het echtpaar Stevens. Moge God hen en ons 
allen voor elkaar bewaren.

Over onze zoektocht naar een ‘pionier voor de Zuid-
west-rand van Brussel’ kan ik u helaas nog geen nieuws 
vertellen. Wat we weten is, dat de Commissie van Toelating 
van de VPKB, nadat we een ontmoeting met deze Com-
missie hebben gehad op 4 april, zich over onze kandidaat 
heeft uitgesproken en een advies aan de Synodale Raad 
heeft gestuurd. Van de Synodale Raad hebben we nog geen 
bericht ontvangen. In een gesprek dat ik hierover met de 
Synodevoorzitter had, verzekerde hij me dat ze ons zo snel 
mogelijk duidelijkheid zullen geven. Dit zal zeker nog vóór 
de zomer gebeuren.

Wat de verkoop van de gebouwen betreft, lijkt er nu echt 
vooruitgang te zijn. De Beheerraad kreeg van de landelijke 
kerk het verzoek om een aantal documenten in te dienen, 
met de bedoeling om op korte termijn de verkoopakte de-
finitief te ondertekenen. Daarmee komt dan een einde aan 
een “saga” die uiteindelijk ettelijke jaren geduurd heeft.

Op 8 april is er een bespreking geweest tussen de Kerken-
raden van de Bethlehemkerk en van de Protestantse Kerk 
Brussel. De bedoeling van de bespreking was om te kijken, 
hoe de raden van de twee kerken in de toekomst intensie-
ver kunnen samenwerken.
De bespreking verliep in een goede sfeer van respect en 
aandacht voor elkaar en voor de wederzijdse verwachtin-
gen. Het smaakte naar meer... We hebben daarom besloten 
om elkaar opnieuw te ontmoeten op donderdag 13 juni, 

om dan samen een zgn. ‘Brueghel-wandeling’ te doen, om 
elkaar, al wandelend, beter te leren kennen.

Het is de bedoeling dat er op Hemelvaartsdag tot en met 
het weekend daarna vier mensen onder leiding van dhr. 
Georges Van de Wouwer op gemeente-uitstap naar Prem-
nitz gaan. Ze willen op zondag 19 mei een video-opname 
maken, die zij dan tijdens hun bezoek aan de gemeente al-
daar gaan presenteren. Zo brengen zij de groeten uit Ander-
lecht mee aan de broeders en zusters in Duitsland.

In de maand juni hoop ik u allen in de Bethlehemkerk nog 
te mogen ontmoeten; daarna, in juli, zullen er geen eigen 
kerkdiensten gehouden worden. Ik wens u allen een zeer 
goede zomer toe, en, wie weet, ontmoeten wij elkaar op 
andere plaatsen en tijden van samenkomst. God zij met u 
allen!

Met hartelijke groeten,
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

 Uit de Kerkenraad PKB

Tijdens de vergaderingen van de kerkenraad in april en 
mei werd uiteraard de nodige aandacht geschonken aan de 
voorbereidingen voor de Gemeentevergadering op 5 mei. 
Er werd een taakverdeling gemaakt en er werd afgesproken 
dat deze keer soep en broodjes geserveerd zouden worden 
zodat de vergadering niet verstoord zou worden door het 
indiscreet knorren van magen.

In april blikte de kerkenraad terug op de bijeenkomst op 
21 maart met prof. dr. Jaap de Lange, het dagelijks bestuur 
en de werkgroep die het ‘doorlichtingsproces’ van onze 
gemeente organiseert. 
Tijdens die bijeenkomst kon een ieder vertellen wat zij/hij 
verwacht van dit proces en suggesties doen voor het ver-
loop daarvan. 
Na de bijeenkomst stuurde Jaap de Lange ons een 
notitie waarin hij voorstellen deed voor de vol-

gende stappen in het proces. In deze context be-
sloot de Kerkenraad in mei dat hij zich, in de nieuwe  
samenstelling, zal buigen over de vraag naar de visie op het 
kerk-zijn.

Van de Bethlehemkerk werd het verzoek ontvangen om 
samen te onderzoeken welke vormen van samenwerking 
mogelijk zijn. In april vond een eerste gezamenlijke bijeen-
komst van de kerkenraden plaats. In juni volgt een tweede 
informeel overleg.

In de Kerkbrief zal weer een oproep worden gedaan voor 
het leveren van suggesties voor thema’s van wijkbijeen-
komsten. Voorlopig werd besloten dat ds. Anne Kooi in 
september zal spreken over het Bijbelboek Micha. Het the-
ma van de toekomst van onze gemeente kan aan de orde 
worden gesteld op de wijkbijeenkomsten in november.
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Onze kerkdiensten zijn nu her te beluisteren via de web-
site van de PKB. De ervaringen zijn goed. De liturgieblaadjes 
staan nu ook op de website.

De kerkenraad heeft geconstateerd dat er in onze kerk af 
en toe gebedeld wordt en is daar niet gelukkig mee. Men-
sen die steun nodig hebben, kunnen worden doorverwezen 
naar de diaconie. 
Ook zijn sinds kort maaltijdbonnen voor Poverello be-
schikbaar voor degenen die dit kunnen gebruiken. De dia-
conie draagt de kosten daarvoor.
In maart hield ProJOP een jongerenweekend in Brussel. 
Mede doordat de nieuw aangestelde coördinatrice van Pro-
JOP in de aanloop van dit weekend in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen, moest een aantal organisatorische 
hobbels genomen worden. Door de inzet van Yong-Wan 
Hoogstad van ProJOP, onze predikanten en een aantal ge-
meenteleden werd het toch een alleszins goed weekend.

Op 6/7 juni 1970 - bijna 50 jaar geleden - werd ons kerk-
gebouw in gebruik genomen. Het is volgend jaar ook 25 
jaar geleden dat onze twee kerken werden samengevoegd. 
Beide gebeurtenissen kunnen we niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. De heer Otto Chrispeels werd gevraagd en be-
reid gevonden, om voor juni 2020 een gepaste viering van 
deze heugelijke feiten te organiseren. We zullen daar in de 
toekomst nog meer over vernemen.

Vanuit Nederland kreeg onze kerk het aanbod voor het op-
treden van een koor met combo. Tot het repertoire van 
dit koor behoort ook een Nederlandstalige Mattheüs Pas-
sie. De Kerkenraad besloot de mogelijkheid te onderzoeken 
dit ten gehore te brengen tijdens een dienst in de Veertigda-
gentijd van volgend jaar. Zo hebben we iets om naar uit te 
kijken! Maar is dat tegelijkertijd ook niet de kern van het 
geloof? 

Rob van Drimmelen, scriba PKB

Zomerregeling predikanten

In de zomermaanden zal ds. Anne Kooi in juli aanwezig 
zijn en ds. Douwe Boelens in augustus. 
Dat betekent dus dat ds. Kooi in augustus wegens vakantie 
afwezig is en ds. Boelens in juli.

Tijdens de maand juli zal er in de erediensten die ik verzorg, 
aandacht gegeven worden aan een van de kleine profeten 
in combinatie met een van de gelijkenissen van Jezus.

ds. Anne Kooi

Abonnement Kerkbrief 2019

Zou u de Kerkbrief willen missen? Nee toch? De redactie 
zorgt voor een mooi verzorgd exemplaar met allerlei nieuws 
over wat er in onze kerk gebeurt, maar ook daarbuiten.

In juni is het traditiegetrouw weer tijd om uw abonnement 
te vernieuwen. In het jaarverslag van 2018 (zie kerkbrief 
maart, blz 11) kon u lezen dat deze inkomsten een grote 
verliespost waren. In 2019 verwachten we dat zeker beter 
te doen. De kerkbrief laten drukken en verzenden heeft zijn 
prijs. We hopen dat u daar allen even bij stilstaat en dat u de 
betaling in overweging neemt. 
Het abonnementsgeld staat los van de Vrijwillige Bijdragen. 
De ontvangsten daarvan worden voor andere doeleinden 
nuttig gebruikt (zie brief en folder u in april toegestuurd).

Het abonnementsgeld bedraagt € 20 voor lezers binnen 
België; het buitenland € 30. 
Het rekeningnummer is BE41 4331 1482 7110 (BIC: KRED-
BEBB) ten name van: de Kerkbrief, Nieuwe Graanmarkt 8, 
1000 Brussel.

Namens de Kerkbrief-administratie dank ik u alvast harte-
lijk voor uw betaling.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse

Actie Vrijwillige Bijdragen 2019
‘Houd uw plekje warm’.... Op welke stoel zit u?

In de vorige kerkbrief hebben we 
u al wat nieuwsgierig gemaakt 
en op zondag 7 april hebben we 
de jaarlijkse actie toegelicht. Dit 
jaar maken we het project visu-
eel met ‘de stoel van Calvijn’ die 
nu nog steeds te bewonderen 
valt in de St Pieterskerk te Ge-
nève. 

Thuiskomen betekent je eigen plekje betreden, een plek waar 
het warm is en waar je het gezellig hebt gemaakt. Een kerk 
binnenkomen zou in de ruime zin ook een thuiskomen kun-
nen zijn, daar waar je ook je eigen plekje hebt om zomaar 
neer te gaan zitten en te luisteren naar het woord van God. 
Maar die stoel kan ook een plek zijn om ten dienste te staan 
van de gemeente, denk maar aan de orgelbank, de pianok-
ruk, de stoel van de geluidsman, of de kerkenraadstoel. Er zijn 
ook zoveel stoelen voor de gemeenteleden, met leuning, zon-
der leuning, met kussen, zonder kussen., ‘uw’ stoel. 
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Voor iedereen is er plek, dat is belangrijk. Houd dat plekje, 
jouw zitje, warm!

We willen u graag de Vrijwillige Bijdragen van harte aanbe-
velen en hopen dat u ook dit jaar weer meedoet om onze 
kerk financieel te steunen. U kunt uw bijdrage(n) storten op 
onderstaande rekening:
Protestantse Kerk Brussel
IBAN: BE22-4331-1627-6147 
BIC of SWIFT: KREDBEBB
Vermelding: Vrijwillige Bijdragen 2019

Contactgegevens: Ingrid Vercruysse - 02/251.59.30
                                 ingrid@dehertogh.com 
Namens de Commissie Actie Vrijwillige Bijdragen dank ik u 
alvast hartelijk voor uw giften.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse

Gemeente in Perspectief……… 
een gezamenlijke trektocht 

Op de Gemeentevergadering van  
5 mei jl presenteerde Greet Heslinga  
onderstaande plannen namens de 
Werkgroep Gemeente in Perspectief. 

Net als in het gewone leven, staan we in ons kerkelijk leven 
ook, op gezette tijden, op een belangrijk kruispunt: welke 
kant moeten we uit….welke kant kunnen we uit…en uitein-
delijk wordt de vraag : welke kant gaan we uit?   
             
Op zo’n kruispunt zijn we weer aangekomen. Die komt 
vooral voort uit de zorg voor de toekomst van onze kerk. 
De dragende basis wordt kleiner, gemeenteleden worden 
ouder en het ook daarmee samenhangend teruglopend 
kerkbezoek. Welke keuzen maken we nu? Zeker niet door 
van de krimp in de kramp te schieten. Maar ontspannen, 
met elkaar, onze keuzes proberen te maken.

Ook al eerder, in 2002 gebeurde dat. Toen was er een andere 
context, die van twee gemeenten, die samen verder gingen. 
Dat is al weer 17 jaar geleden! Ook in 2012 is er een bezin-
ning geweest over de visie op onze kerk met als voortrekker 
vanuit de kerkenraad Frits Bastiaens. Dat was goed en gaf 
richting aan.

Nu we weer op een kruispunt staan willen we, SAMEN, 
met de hele gemeente: kinderen, jongeren, volwassenen, 
oud en jong, rand of kern …, een proces van evaluatie en 
bezinning ingaan. Om opnieuw keuzen te maken: wat kun-
nen we doen met een kleiner wordende kerk; wat zijn onze 
prioriteiten?

In dit gezamenlijk proces willen we stil staan bij vragen als: 
wie zijn wij, wat is onze context, wat gaat er goed en wat 
niet? 

Dit gezamenlijke proces waarbij iedereen betrokken wordt, 
wordt in de boekjes ook wel beeldend een “gezamenlijke 
trektocht” genoemd. Eén zo’n boekje, “Goede wijn, Waarde-
rende Gemeenteopbouw” van Jan Hendriks * wijst er bijvoor-
beeld op hoe belangrijk het is om elkaar te wijzen op de 
gaven, de mogelijkheden en talenten in plaats van in eerste 
instantie te wijzen op tekortkomingen. 

Dit boekje over “waarderende gemeenteopbouw” zal de lei-
draad zijn van de Werkgroep, die door de kerkenraad is ge-
vraagd om die “gezamenlijke trektocht” te organiseren en te 
begeleiden. Deze werkgroep kwam al een paar keer samen 
en kreeg inmiddels een naam: Werkgroep Gemeente in Per-
spectief (GiP). Zij rapporteert aan de kerkenraad en zij zorgt 
ervoor dat iedereen steeds op de hoogte wordt gehouden 
van de stappen in dit proces.
Dat bericht zult u dan meteen herkennen aan het logo 
(ontwerp Cathrien Orie). 

Iemand van buiten onze gemeente denkt met ons mee: 
dr. Jaap de Lange. Hij was jarenlang hoogleraar Praktische 
Theologie aan de Protestantse Faculteit en kent de VPKB 
en ook onze gemeente goed. Hij wil onze “ gezamenlijke 
trektocht” ondersteunen en begeleiden van op afstand. Af 
en toe zal hij vanuit Kampen, waar hij woont, naar Brussel 
komen.
Op 21 maart jl. spraken Kerkenraad en Werkgroep uitge-
breid met hem, o.a. om dit plan voor een nieuwe impuls 
en een nieuw perspectief voor onze gemeente, aan u voor 
te kunnen stellen. Nadien schreef hij enkele notities over 
mogelijke hoofdlijnen van dit proces.                                      
Hij stelt zes stappen voor die zullen moeten leiden tot een 
inspirerend en breed gedragen beleidsplan. Dit beleidsplan 
hoeft geen lang en zwaar document te zijn, maar onze keu-
zen voor de komende vijf jaar (2020-2025) staan er op een 
heldere manier in opgetekend. 
Keuzen voor onder andere de eredienst, pastoraat, diaco-
naat, vorming en toerusting, oecumene, beheer en financiën, 
organisatie, coördinatie, communicatie.

Kortom de kerkenraad en werkgroep, stellen u voor om 
ons het komende jaar als gemeente te bezinnen op onze 
toekomst. Op basis van het evangelie willen we een visie 
verwoorden, prioriteiten stellen en zo nodig obstakels uit 
de weg ruimen. Ons uitgangspunt is om de gaven van de ge-
meente te erkennen. Onze manier van werken is: stap voor 
stap tot ons doel zien te komen.                                                                                                                            

De eerste stap zal zijn: een bezinning op de vraag naar visie: 
wat is onze visie op kerk-zijn? De ‘Werkgroep GiP’ heeft die 
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stap, bij wijze van oefening al uitgeprobeerd. De kerken-
raad volgt later. En we stellen voor om deze stap op een 
creatieve manier met de hele gemeente te zetten op een 
gemeentezondag op 20 oktober a.s. Daar zal dr. de Lange 
bij aanwezig zijn. Ook zal er in dat weekend gelegenheid zijn 
voor diegenen uit de gemeente die dat wensen, om een in-
dividueel gesprek met dr. de Lange te hebben. De volgende 
stap zal in november gezet worden, op de wijk - en eventu-
ele andere bijeenkomsten met kinderen, jongeren en jong 
volwassenen.   
                                
En dan nog dit: voor je een proces begint, moet je ook we-
ten wanneer het stopt. Op de Gemeente- vergadering van 
april/mei 2020, volgend jaar dus, zal ons beleidsplan klaar 
moeten zijn met daarin onze keuzen, onze prioriteiten en 
onze perspectieven voor onze kerk voor de komende vijf 
jaar.
Kerkenraad en Werkgroep nodigen iedereen uit om daar 
SAMEN aan te werken. Laten we elkaar een gezegende “ge-
zamenlijke trektocht” toewensen.        
                                                           
Namens de werkgroep Gemeente in Perspectief: Leen 
Bosgra, Greet Heslinga, Annet Sinnema, Rob van  
Drimmelen (voortrekker vanuit de kerkenraad), en Gerco 
Van Der Linden.
Contact: Rob van Drimmelen (email: robvandrimmelen4@
gmail.com) 

Noot: * Er zijn vijf exemplaren van dit boekje aangeschaft. 
Wie geïnteresseerd is kan een lenen. Vraag er naar bij onze 
kosteres Lilian Major. 

WOTO

Op 12 juni is er een vergadering van het Oecumenisch  
Forum om 20 uur in de pastorie van Roger Ghysens, pasto-
riestraat 1, 3090 Overijse.

Opbrengst collecten  

Maart 

   Datum Eerste (€) Doel Kerk (€)

 

 3 169,70 Keuze Jeugdk. 136,00

 10 248,60 Diaconie   191,60

 17 150,30 VPKB   152,10

 24 103,80 Kerken met Stip 110,20

 31 166,30 Kerk en wereld 129,80

  Totaal € 838,70  € 719,70

 

April

   Datum Eerste (€) Doel Kerk (€)

 7 98,10 Diaconie 83,50

 14 139,85 VPKB   128,03

 18 145,20 Kirinda     6,50

 21 350,09 PSC   281,25

 28 101,35 Kerk en wereld 72,79

 Totaal € 834,59  € 572,07  

Verjaardagen van 
75-plussers 

 3/6 Wim Post

 6/6  Janny van Oeveren-Moed

 9/6 Mina de Bruijn

16/6 Annemarie Haverkorn  

v. Rijsewijk

17/6 Fritz van der Harst

20/6 Nel Scholten-De Feyter

22/6 Bep van Kleef-Boks

22/6 Hermi De Bruijn-Jungstand

1/7 Joke Boland-van Gemeren

 4/7 Willem-Pieter van de Weiden

 9/7 Joh-Leendert van der Nagel 

 9/7 Dirk Hudig

 9/7 Herman Somsen

 9/7 Lieve Hostyn-Vuylsteke

26/7 Hans Gualterie van Weezel

28/7 Gustaaf Vanhaelen

29/7 Hanneke Hanhart

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar: 
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 Gemeentenieuws PKB

In memoriam Alain Couturier   
Mijn genade is u genoeg” 

Op zaterdagavond 4 mei j.l. overleed op 84 jarige leeftijd ons gemeentelid 
Alain Couturier. Alain Couturier was een bijzonder geacht en erudiet man die 
het Belgisch protestantisme bij wijze van spreken geheel en al belichaamde.  
Een uitspraak van hem: ”ik ben protestant en liberaal; maar ik ben geen  
liberale protestant”. 

Alain werd in 1935 geboren in Etterbeek , en het zal niet verbazen dat zijn jonge jaren in het teken stonden 
van de tweede wereldoorlog. Onrechtstreeks, zo vertelde hij, heeft zijn zoeken naar recht en het opnemen 
voor vluchtelingen en mensen die het op een andere manier moeilijk hebben in het leven, daarmee te 
maken. Alain ging rechten studeren en bouwde een praktijk als advocaat op. Als jurist werd hij bijzonder 
gewaardeerd; hij was ereadvocaat van de balie van Brussel, en erelid van de adviesraad voor het hof van 
beroep. Voor onze landelijke kerk, de VPKB, was hij jarenlang juridisch adviseur en functioneerde hij als lid 
van de tuchtraad. Maatschappelijk was hij actief in de Rotary Club – waar hij een periode ook voorzitter 
van was – en was hij betrokken bij de oprichting van de VZW voor het recht op waardig sterven (a.s.b.l. 
ADMD).

Alain trouwde met Marie-Françoise Andersen. Zij beiden komen dan met grote regelmaat als onafscheide-
lijk echtpaar in onze kerk in beeld. Alain en Marie-Françoise kregen twee dochters: Laurence en Marianne, 
en zijn trots op hun drie kleinkinderen. Alains gevoel voor humor werd tijdens zijn uitvaart veel geroemd; 
zo vertelde zijn oudste kleinzoon: “Mijn grootvader had een jong gevoel voor humor.” Alain leefde in een 
warm en liefdevol gezin en dat werd, naast zijn maatschappelijke betekenis, in vele opzichten gereflecteerd 
in de bijdragen van familie, vrienden en officiële vertegenwoordigers tijdens zijn uitvaart.

Toen begin dit jaar het bericht kwam dat Alain ernstig ziek was, was direct ook duidelijk dat er geen gene-
zing mogelijk was. Alain beruste daar geheel in. Voor hem als diep gelovig mens was een andere vraag veel 
urgenter. Hij voelde zich in het licht van zijn eindigheid geroepen om verantwoording af te leggen tegen-
over God. In al het vele dat hij gedaan had en representeerde, kwam het leven hem voor als een principieel 
tekort komen. De tekst van Paulus waarin God hem zegt “Mijn genade is u genoeg” reikte over de eeuwen 
heen, en vond Alain. 2 Korintiërs 12:9 werd zijn tekst, zeker ook vanwege het vervolg: “kracht openbaart 
zich in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in 
mij zichtbaar wordt.” Zo werd Alain Couturier eens te meer een getuige van Christus. Zijn nagedachtenis 
is ons tot zegen!

ds. Anne Kooi

“Het tegengestelde van de liefde is niet de haat, maar de onverschilligheid.
Het tegengestelde van het geloof is niet de ketterij, maar de onverschilligheid.
Het tegengestelde van het leven is niet de dood, maar de onverschilligheid.”

            Elie Wiesel
 (citaat gebruikt door ds. Laurence Flachon tijdens de uitvaartdienst van Alain Couturier)
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Veertigdagentijd-
actie voor TALITA

De opbrengst van de extra collecte 
in de bus voor de 40-dagentijd onder 
aan de trap was € 590,80 en samen 
met de overschrijvingen heeft de actie € 935 opgebracht! 

Bedankbrief van Brigitte Houtman, directeur Talita 
De 40 dagen actie van de Protestantse Kerk aan de Graan-
markt was op vele vlakken een groot succes voor TALITA. 

Wij erkentelijk dat u, één van onze buren uit de wijk, zich 
opnieuw heeft ingezet voor het Vrouwenopvanghuis. 

Dit huis is een typische een Brusselse instelling. Niet al-
leen zijn wij tweetalig maar ook blijven wij investeren in 
de strijd tegen grootstedelijk problemen zoals armoede en 
isolement. Wij zijn ongelofelijk blij met het mooie bedrag 
dat bij elkaar gebracht is. Dit zullen wij investeren in wat 
wij ervaren als het belangrijkste voor onze doelgroep: een 
opvanghuis waar wij met zorg voor gezelligheid een aange-
naam tijdelijk thuis willen bieden voor de tijd die vrouwen 
en kinderen nodig hebben om weer op hun plooien te ko-
men. En, een steun in de rug voor het moment dat ze hun 
eerste stappen zetten in een nieuw en zelfstandig leven. 

Wij bedanken allen die zich voor deze actie hebben ingezet 
en natuurlijk allen die hebben bijgedragen. 

Voor wie TALITA nog verder financieel wil steunen, kan 
meedoen met de TALITA- peter/meterschapsactie. 
Voor een storting van minstens 40€ per jaar ontvangt u een 
fiscaal attest. 
Voor materiële steun (keukenmateriaal, bedden, matrassen, 
tafels en stoelen) kunt u ons altijd bellen: 02/262.23.78 of 
0487/604674 (vragen naar Brigitte Houtman)
Vzw TALITA – talita.info@skynet.be
BE72 0682 1345 7116  BIC: GKCCBEBB

Bezoek aan Talita
Op verzoek van gemeenteleden en op uitnodiging van de 
directrice Brigitte Houtman, wordt een bezoek gebracht 
aan het opvanghuis Talita in de Vlierwijk (vlak bij de kerk), 
op vrijdag 21 juni, om 10.30 uur, om kennis te maken met 
hun werking. We willen dan ook de collecte aan hen over-
dragen.

Aanmelden bij Greet: Greetheslinga@skynet.be 
We spreken af om 10.15 aan de Grote Fontein bij de uit-
gang Metro Katelijne. 

Na 43 jaar zijn wij verhuisd !
Wij wonen nu niet meer in de Sterrebeeklaan in 
Tervuren, 
maar in de: 
Pastoor Vandersandestraat 15 bus 04, 3080 TERVUREN
Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven 02 767 30 18 

Otto en Marijke Chrispeels

Paasviering in de hulpgevangenis 
te Leuven 

Op 20/04 heb ik de paasviering bijgewoond van ds. A. Kooi 
en pastor Jef Wauters in de kapel van de hulpgevangenis. 35 
gedetineerden kwamen naar de dienst en werden stil van 
het muziekensemble met fluit. Ze waren enthousiast om 
deel te nemen aan deze viering en bedankten ons om aan-
wezig te zijn. Na de dienst kreeg iedereen een zakje paaseie-
ren. Ze waren ontzettend blij om deel te kunnen nemen aan 
dit gebeuren.     

                                                                   Paola Vitulano

Ontmoetingsdag in Culemborg, NL. 
“Kerken met Stip – Bonhoefferjaar”  

Op zaterdag 13 april 2019 werd er in de Barbarakerk te Cu-
lemborg het Bonhoeffer-jaar geopend met als thema “De 
kracht van geloof bij herstel van het leven”. Ds. Anne Kooi en 
ikzelf waren daarbij.
De bijeenkomst werd ingeleid door ds. A. van Voorst, predi-
kant en adjunct-hoofdpredikant bij het Nederlandse minis-
terie van Justitie en Veiligheid. 
De inleiding ging over de geloofsbeleving van Dietrich Bon-
hoeffer toen hij in de Tweede Wereldoorlog in de gevange-
nis zat en bad om weer samen te komen met zijn familie: 
“‘Breng ons als het zijn mag weer samen”. Over dat verlan-
gen naar gemeenschap en de betekenis van het geloof bij 
gevangenen vandaag, werd verder doorgepraat. Ds. Jan Eer-
beek heeft hierbij een toelichting gegeven op het project 
“My home”. Dit alles werd afgesloten met prachtige liederen 
en teksten van Dietrich Bonhoeffer.   

                                                                  Paola Vitulano

Jeugd       

18+ Lunch
In de laatste maanden hielden we na de kerkdienst soms 
een bijeenkomst in de Consistorie voor werkende en stu-
derende jongeren: de “18+ Lunches”. De bedoeling was en 
is vooral dat ze elkaar leren kennen en om gelegenheid te 
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scheppen voor een gesprek over ge-
loof en kerk. Het zijn lunches, dus er 
is inderdaad genoeg te eten (soep en  
broodjes) en te drinken. Iedereen mag 
eerst naar de kerkdienst komen, maar 
dat hoeft niet. Je kunt ook recht-
streeks van thuis naar de lunch ko-
men. 
De lunches beginnen om 12.00 uur. 
De laatste 18+ Lunch vóór de zo-
mermaanden valt op zondag 23 
juni.

ds. Douwe Boelens 

Bijbelleesrooster

Wenst u het leesrooster te ontvan-
gen? Een telefoontje naar de kosteres 
Lilian, en zij stuurt het u op.

Wat Lilian met u wou 
delen 

Onze kosteres Lilian draagt een arm-
bandje met gerecycleerde kraal-
tjes van plastiek uit de oceanen. Ze 
heeft het besteld bij de organisatie 
4Ocean, die zich inzet voor een scho-
ne oceaan. Want 1 armbandje =  
½ kg. plastiek!

Over 4Ocean/ Voor de oceaan
Twee Amerikaanse surfers belandden 
op Bali. Op een dag zagen ze de vis-
sers hun boten in zee duwen door een 
grote hoeveelheid plastic heen. 
De surfers vroegen zich af of de vis-
sers ook plastic in hun netten zouden 
kunnen vangen. Dit idee bracht hun 
tot de actie ‘4Ocean’. 

Wat doet 4Ocean?
* Werkgelegenheid bieden aan lokale 
bevolking
* Afval verwijderen van stranden en 
kustlijnen
* Afval recyclen
* Bewustzijn creëren.

Hierbij de link: 
https://www.bloomyogatassen.nl/
c4487100/4ocean-arm band-kopen/ 

Kinderen schrijven aan God 

Ruth B. en Thomas N. schreven deze brief:

VRT één Eurovisie

De Pinksterdienst vanuit de VPKB gemeen-
te Marchienne-au-Pont, op zondag 9 juni,  
10 uur. 

Nederlandse vertaling wordt voorzien door de 
VRT.
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Gemeenteboekje van onze kerk   

In september 2017 verscheen de derde editie van het gemeente-adresboekje van onze kerk. 
De pastorale raad wil het graag weer up – to – date maken, om de communicatie en de aandacht voor elkaar levendig te 
houden.

Het kerkelijk bureau beschikt over uw gegevens. Maar het bureau is door de privacywetgeving niet gemachtigd die zomaar 
bekend te maken. 

Indien u uw toestemming geeft om uw adres in het boekje op te nemen, wilt u dan uw naam (en eventueel namen van kin-
deren) opgeven en de gegevens die mogen worden bekend gemaakt: adres, telefoon, gsm, e-mail adres. 
Voor diegenen die er nu al instaan, vragen we uw u uw gegevens te controleren. Indien het in orde is, hoeft u niets te doen.
Diegenen die NIET meer in het gemeenteboekje willen opgenomen worden, kunnen zich laten uitschrijven. 
Onderstaand formulier kunt u deponeren in het brievenbusje in de hall, of uw gegevens opsturen of mailen naar 
info@protestantsekerkbrussel.be met ref.: gemeenteboekje. Graag voor 1 juli.

Formulier Gemeente-adresboekje

Wilt u de gegevens waarvoor u toestemming geeft hier vermelden:

Uw naam (plus eventueel namen van kinderen). Indien echtgenoten andere gegevens hebben, 
wilt u dan elk een apart formuliertje invullen?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Een kruisje zetten bij de gegevens die bekend gemaakt mogen worden 

(event. opnieuw invullen, of laten wijzigen of verwijderen)

o  Adres   .....................................................................................................

..................................................................................................................

o  Telefoon / GSM  ..........................................................................................

o  E-mailadres  .............................................. @ .............................................

Als u géén vermelding meer wilt in dit boekje, aub. hier een kruisje  o

Handtekening   ..............................................................................................

"



14

Inhoud  Agenda
Samenscholen

Wijkbijeenkomsten in het najaar

U bent van harte uitgenodigd om thema’s aan te reiken 
voor het nieuwe seizoen. Graag uw suggesties opsturen 
naar info@protestantsekerkbrussel of naar de dominees 
(zie achterkant kerkbrief) met ref: suggestie thema(‘s) wijk-
avond.

De eerste serie wijkbijeenkomsten van na de zomervakantie 
staan gepland voor:
-  24, 25 en 26 september. Ds. Anne Kooi hoopt dan een 

inleiding te geven over het Bijbelboek Micha. 
-  22, 23, 24 oktober : het onderwerp staat nog open. 
- In november is er een avond voorzien over de toekomst 

van de kerk. Zie bericht ‘uit de kerkenraad en ‘gemeente 
in perspectief’. 

Noteert u die data alvast? Met dank!   
 ds. Anne Kooi

Bijbelkring in Wemmel

Onze laatste Bijbelkring viel op maandag 15 april. Het was 
in de week voor Pasen, en we vierden samen het Avond-
maal. Om die reden verlieten we het boek Ester en lazen we 
samen teksten rond Witte Donderdag en Goede Vrijdag uit 
Lucas 22 en uit “Intercity bestemming Pasen/een reisgids 
voor de Goede Week”. 
Helaas hadden we een kleinere kring dan anders, omdat 
een paar van ons ziek waren of anderszins niet aanwezig 
konden zijn.

Goede mensen, we baden en we bidden voor jullie, en we 
hopen oprecht dat jullie de volgende keer weer aanwezig 
kunnen zijn, zoals we ook hopen dat anderen hun weg naar
de Bijbelkring zullen vinden. 

Onze laatste bijeenkomst voor de zomer valt op maan-
dag 10 juni, 14.30 uur.
Zoals altijd hartelijk welkom aan iedereen,

  ds. Douwe Boelens

Bijbelstudie Tervuren   
Op 13 juni zal voor dit seizoen de laatste Bijbelstudie in Ter-
vuren zijn op donderdag 13 juni om 10.30 uur in de pasto-
rie, Puttestraat 44. We lezen dan verschillende gedeeltes uit 
het evangelie naar Lucas die over de verhouding arm/rijk 
gaan.
 ds. Anne Kooi

Overlijden
 
De Synodale Raad ontving het bericht dat ds. Pieter  
Noomen (° 29.07.1930) op 28 april jl., omringd door zijn 
vrienden, overleed.
Van 1965-1972 (dus vóór de VPKB bestond) was hij pre-
dikant in de Gereformeerde kerk aan de Leon Lepage-
straat te Brussel. In 1972 vertrok hij naar Los Angeles in 
de USA.
 
Moge de familie zich gesterkt weten door de nabijheid van 
onze Heer. 
Met innige deelneming, 
 

namens de Synodale Raad, Ds. Steven H. Fuite, Voorzitter

Bevestigingsdienst Verantwoor-
delijken Ambten VPKB
Op 12 mei 2019 om 15.00 uur werden in de Botanique – 
kerk in Brussel, in aanwezigheid van vele predikanten, ds. 
Edwin Delen (Nederlandstalig) en ds. Georges Quenon 
(Franstalig), door de Synodevoorzitter bevestigd als verant-
woordelijken voor de Ambten in de VPKB. 
Hun functie is de goede werking van onze VPKB, door een 
omkadering van haar predikanten en een ondersteuning 
van wie werkt in onze Kerk, om eenzaamheid te voorko-
men en om een grotere collegialiteit na te streven, om sa-
men te werken ten dienste van de Kerk.       
  Synodaal nieuws

VPKB 
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Protestantse Kerk Brussel 
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel 

www. protestantsekerkbrussel.be

Protestantse Kerk Brussel 
Lidkerk van de Verenigde  
Protestantse Kerk in België

Kerkenraad
ds. Anne Kooi – voorzitter 02 782 15 54
ds. Douwe Boelens  02 309 46 82
mw. P. Vitulano – diaken  0478 607 879
dhr. T. Orie– ouderling  02 466 54 90
dhr. R. van Drimmelen – scriba 02 660 98 34
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– secretaris 02 772 70 23
mw. M. Rahusen– lid 02 767 09 41

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

Kinder- en jeugdwerk
Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst
Kinderkerk (tot 12 jaar): 
Anita Bultena 02 734 52 1 3
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):
Annet Sinnema-Buurman 02 375 48 86
Jart Voortman 02 358 57 29
Jongerencathechisatie (12-16 jaar):
ds. D. Boelens 02 309 46 82
Volwassenencathechisatie:
ds. D. Boelens 02 782 15 54

Wijkindeling
Centrum West (ds. D. Boelens):
 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 (ds. A. Kooi):
 mw. Jacqueline Bastiaens (02 767 67 35)
 mw. Marie-Françoise Couturier (02 731 75 54)
 mw. Nel Scholten (02 767 71 25)

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

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

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

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

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikanten. 

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

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

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren
en Overijse, ds. A. Kooi
Puttestraat 44, 3080 Tervuren
Telefoon: 02 782 15 54, gsm: 0470 940 977
E-mailadres: anne.kooi@skynet.be.
Ds. A. Kooi is doorgaans thuis telefonisch te
bereiken tussen 9 en 10 uur ‘s ochtends.

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

Rekeningnummers
(altijd op naam van Protestantse Kerk
en BIC: KREDBE B) B

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


