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Zacheüs
Sinds enkele decennia wordt er in de 
Bijbelwetenschap mede gebruik ge-
maakt van sociologische inzichten. 
Dit gebeurt echter niet enkel in de 
Bijbelwetenschap maar in verschil-
lende (academische) disciplines. We 
zien dit fenomeen bijvoorbeeld ook bij 
historici. 
De laatste decennia is er steeds meer 
aandacht voor hoe de ‘gewone’ burgers 
hun tijd en context hebben ervaren. 
Deze inzichten hebben mijn interesse 
gewekt en ik heb daarom een sociolo-
gisch Bijbelonderzoek (exegese) gedaan 
naar de passage van Zacheüs. In deze 
meditatie wil ik enkele inzichten met u 
delen.
Toen Jezus daar langskwam, keek 
hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, 
kom vlug naar beneden, want van-
daag moet ik in jouw huis verblij-
ven.’ Lucas 19:5.

In de tijd van het Nieuwe Testament 
ging men om met andere families die 
gelijk gestemd waren. Het was onge-
woon om met mensen om te gaan 
die een hogere of lagere status had-

den. Jezus had sociologisch gezien een 
lage positie in het Nieuwe Testament. 
Hij was de zoon van een timmerman 
uit Nazareth. Deze stad stond bij ve-
len niet goed bekend. Niet voor niets 
wordt er gevraagd: ‘kan er iets goeds 
komen uit Nazareth?’ 
Zacheüs daarentegen heeft een hoge 
positie. We zouden hem vandaag kun-
nen vergelijken met een hoge ambte-
naar van het Ministerie van Financiën. 
Vanwege zijn hoge positie was hij 
moeilijk te controleren en daarom had 
hij alle mogelijkheden om mensen ex-
tra belasting te laten betalen zodat 
hij een nòg extra zakcentje had. Noch 
Jezus, noch Zacheüs, noch een andere 
personage in het Nieuwe Testament 
heeft gekozen voor zijn positie. In die 
tijd werden maatschappelijke posities 
al besloten bij de geboorte. De plaats 
van de wieg bepaalde de positie die 
de persoon zou hebben voor de rest 
van zijn leven. 

Wat mij altijd fascineert is dat Jezus 
niet alleen mens werd, toen Hij naar 
de wereld kwam. Hij koos er be-
wust voor om bij de onderkant van 

de samenleving te horen. Zijn wieg 
stond in een stal en niet in een paleis. 
Doelbewust koos Hij ervoor om de 
minste te willen zijn, om vanuit een 
mindere positie anderen te dienen.

In deze passage valt mij op hoe de rij-
ke Zacheüs met een hoge positie, inte-
resse heeft voor de Man uit Nazareth. 
Schijnbaar is hij ontevreden met zijn 
eigen handelen. Daarom zoekt hij 
een manier om afscheid te nemen 
van zijn praktijken. De oplossing voor 
hem is om naar Jezus te gaan. Hierin 
maakt Zacheüs een opvallende keuze. 
Hij zoekt hulp bij een man die komt 
uit een lagere klasse. Voor die man 
klimt hij in de boom omdat hij Hem 
wil zien. Dit gaat in tegen alle socia-
le regels van die tijd. Ik kan maar één 
reden bedenken waarom Zacheüs dit 
heeft gedaan. Hij erkent dat het de 
Heer is die voorbij komt. Van Zacheüs 
mogen we leren dat we van Hem alles 
kunnen verwachten.

Wat ook opvalt is dat Jezus wist dat 
Zacheüs in de boom zat. Hij verstopte 
zich omdat hij zich niet wilde asso-
ciëren met die lagere sociologische 
positie van Jezus en van die menigte 
(plebs). En toch erkende hij in Jezus 
zijn meerdere. Hij wist dat de Heer 
meer gezag heeft dan hij. 
Voor Jezus maakt de persoon niet uit. 
Hij houdt geen rekening met mense-
lijke hiërarchische structuren. Daarom 
roept Hij Zacheüs uit de boom en 
nodigt Hij zichzelf uit in het huis van 
Zacheüs. Door deze daad van Jezus 
kan Zacheüs afstand nemen van zijn 
oude leven. Hij belooft de mensen, die 
hij ten onrechte geld afhandig heeft 
gemaakt, te compenseren. 

Gijs Bleijenberg 

Meditatie
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Zondag 6 juni
Viering van Schrift en Tafel

Voorgangers Gijs Bleijenberg en ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte Diaconie
Ambtsdrager Anita Bultena
Gem.lid v. dienst Ko van der Meer
Geluid en Streaming Hans Scholten
Kindernevendienst Julianna Boelens

Zondag 13 juni
Voorgangers Gijs Bleijenberg en ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte Kerk en Wereld
Kindernevendienst Julianna Boelens

Zondag 20 juni
Gemeentevergadering 12.30 u.

Voorgangers Rob van Drimmelen en Bram Meertens
Organist Anna Rusakova
Collecte Protestantse Solidariteit
Kindernevendienst Janneloes Bouman

Zondag 27 juni
Bevestiging Ambtsdragers

Voorgangers Gijs Bleijenberg en ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte Diaconie
Kindernevendienst Gijs Bleijenberg

Zondag 4 juli
Voorgangers Bram Meertens en Gijs Bleijenberg
Organist Felix Snyers
Collecte Prot. Sociaal Centrum

Zondag 11 juli
Voorganger Gijs Bleyenberg
Organist Raymond Auquier
Collecte VPKB

Zondag 18 juli
Voorganger ds. Anne Kooi
Organist Felix Snyers
Collecte Kerk en Wereld

Zondag 25 juli
Viering van Schrift en Tafel
Voorganger Gijs Bleijenberg en ……
Organist Raymond Auquier
Collecte Diaconie 

Zondag 1 augustus
Voorganger Gijs Bleyenberg
Organist Felix Snyers 
Collecte Kirinda

Brief aan de Bethlehemkerk

Beste vrienden van de 
Bethlehemkerk,

Alhoewel de lente dit jaar er 
nog niet echt doorheen wil ko-
men met een weer dat voorlopig 
vrij koud en regenachtig is, komt de 
zomer er toch aan. We zijn op het moment nog niet echt 
in zomerse sferen, maar de heropening van de terrassen 
geeft misschien al een kleine zomerstemming. Steeds meer 
mensen hebben hun vaccins ontvangen, waaronder ook de 
meesten van jullie, zoals ik vernomen heb. Ikzelf moet nog 
even wachten op mijn beurt.

Door de vaccinatiecampagne neemt het gevaar van be-
smettingen af en ziet het er wat corona betreft gelukkig 
steeds beter uit. Zo zijn er meer mogelijkheden en minder 
strenge maatregelen. We kunnen beginnen te denken aan 
plannen voor de zomer. Misschien kunnen we op vakantie 
of een paar dagen weg en zo bijkomen van het rare jaar dat 
we achter de rug hebben. Hopelijk komt er tegen die tijd 
ook iets beter weer, want van de zomer genieten gaat altijd 
beter met een beetje zon. We kunnen hopelijk nog net iets 
meer genieten van alles, door de goede hoop dat we gauw 
weer samen kunnen komen en zo een nieuwe periode kun-
nen ingaan, die weer iets normaler is dan het afgelopen jaar. 
In het komende jaar kunnen we hopelijk weer samen 
de feestdagen vieren en misschien bezoek uit Premnitz 
ontvangen.

Ook voor de komende maanden Gods zegen toegewenst 
en tot gauw!

Bram Meertens, Student-opdrachtouder

Kerkdiensten PKB
aanvang 10.15 uur
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 Uit de Kerkenraad PKB

De kerkenraad kwam in deze periode samen op 8 april,  
3 en 5 mei. 

De bijeenkomsten vonden nog altijd plaats via Zoom/
WebEx. Vast punt op de agenda is het verloop van de kerk-
diensten. Nog altijd zijn op de erediensten beperkingen 
van kracht: 15 mensen naast de predikant zijn toegestaan, 
waarbij kinderen tot en met twaalf jaar niet worden mee-
gerekend. De livestream via YouTube wordt nog altijd zeer 
gewaardeerd. Als proef is in de kerkzaal aan de raamkant 
een drietal witte ‘gordijnen’ opgehangen. Zij vangen het 
zonlicht op, wat tot een beter beeld zou leiden. 

De kerkenraad is verheugd te melden dat de tweede werk-
groep, die in navolging van het GIP-proces is opgericht, de 
werkgroep Pastoraat, al bijeen is geweest en dat er een eer-
ste uitwisseling van ideeën heeft plaatsgevonden. 

Het proces van de invulling van de vacante predikantsplaats 
voor de wijken Oost, Noordoost- en Zuidoost (WOTO) gaat 
gestaag verder. Op 3 mei heeft een gesprek plaatsgevonden 
tussen de Kerkenraad van de PKB en het Districtsbestuur 
ABL en de verantwoordelijke voor Ambten van de VPKB 
over het benoemen van een consulent. Hierover hopelijk 
binnenkort meer.

Op 20 juni hopen wij de Gemeentevergadering te kunnen 
organiseren waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. 
De ontwerpagenda vindt u elders in deze Kerkbrief. Tijdens 
de vergadering zullen ook verkiezingen worden gehouden 
voor (een) nieuwe ambtsdrager(s). De KR is verheugd om 
te melden dat Lex Buddingh zich kandidaat heeft gesteld 
voor het ambt van ouderling. De kerkenraad is nog altijd op 
zoek naar nieuwe leden! Aarzel niet u kenbaar te maken. De 
bevestigingsdienst staat gepland voor zondag 27 juni.

De kerkenraad is voorts verheugd om te melden dat Gijs 
Bleijenberg als proponent onze kerk is komen versterken. 
Aan zijn takenpakket wordt gewerkt! Hij is enthousiast aan 
de slag gegaan. 

Voor wat betreft ons kerkgebouw kan worden gemeld dat 
het vervangen van de elektriciteit, het schilderen van de 
kerkzaal en het herstellen van de vloer volop bezig zijn. In 
verband met het beeld via livestream wordt nagedacht over 
de mogelijkheid om de preekstoel wellicht te verplaatsen. 
Na uitgebreid onderzoek is het ook duidelijk geworden 
dat ons kerkgebouw helaas niet kan worden voorzien van 
Groendaken. 

Anita Bultena, scriba PKB

Van de Diaconie

Op zondag 11 april ging ds. Eefje Van der Linden voor in 
onze kerk. Na afloop vroeg ik hoe het stond met de voed- 
seluitdeling vanuit hun kerk in Gent-Rabot. Het winter-
nummer van Pro-News had erover bericht. Het sprak me 
erg aan: een kerk die de handen uit de mouwen steekt – 
daar moet je respect voor hebben. Eefje antwoordde dat 
het project goed liep, maar dat er financiële problemen 
waren. Mogelijk zouden ze er binnen enkele maanden mee 
stoppen. De kosten voor de kerk waren € 600 per maand en 
dat is voor een kerk, waarin niet alle leden even draagkrach-
tig zijn, een grote last. 

De voedseluitdeling vindt twee maal per maand plaats. De 
andere twee keren is er een voedseluitdeling vanuit de mos-
kee. Per bedeling worden ongeveer 125 personen bereikt. 
De meest behoeftigen (40 gezinnen) mogen iedere week 
komen. Anderen komen een keer in de twee weken. De 
kosten zijn effectief € 2,5 per persoon. Daarvoor krijgt men 
brood, kaas, tomaten, een komkommer, suiker, eitjes, feta/
vlees, boter e.d. aangevuld met bloem, rijst en andere giften. 
Tijdens de eerst golf vorig jaar werden ook mondmaskers 
uitgedeeld en knutselmateriaal voor de kinderen.

Op 22 april heeft de diaconie besloten om dit project te on-
dersteunen met een maandelijks bedrag van € 125 voor een 
periode van een half jaar. De Protestantse Kerk Gent-Rabot 
is bezig om een structurele verbetering te zoeken voor de 
financiering van het project. Hopelijk is er na een half jaar 
een oplossing gevonden voor de financiële problemen. 

Als u geïnteresseerd bent kunt u dit project apart onder-
steunen door een bedrag over te maken op Protestantse 
Kerk Brussel-Diakonie: BE42 7350 3273 4454 onder vermel-
ding van: voedseluitdeling Gent-Rabot.

 namens de Diaconie, Jart Voortman
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Gemeentevergadering

Deze brief is u per post toegezonden.

Beste leden van de Protestantse Kerk Brussel, 
Zoals u waarschijnlijk al weet, hopen wij de 
Gemeentevergadering te houden op zondag 20 juni a.s. 
om 11:30 uur in ons kerkgebouw.
De agenda en de jaarverslagen voor de Gemeentevergadering 
vindt u in de Kerkbrief van juni/juli.

Wij begrijpen dat het in deze uitzonderlijke tijden niet voor 
iedereen mogelijk is om aanwezig te zijn op 20 juni. Het is 
echter belangrijk dat het quorum gehaald wordt, anders 
kunnen er geen besluiten genomen worden. Daarom willen 
wij degenen die verhinderd zijn om te komen, uitdrukkelijk 
verzoeken een volmacht te geven aan leden die bereid zijn 
hen te vertegenwoordigen. Een mandaatbriefje vindt u bij-
gesloten. U kunt dit aan het Kerkelijk Bureau sturen, per post 
(Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel) of per email (info@
protestantsekerkbrussel.be). U kunt het uiteraard ook mee-
geven aan degene die bereid is u te vertegenwoordigen.
Bijgaand vindt u ook stembriefjes voor de verkiezingen van 
leden van de Kerkenraad en de Raden van Bestuur.

Indien u niet bij de vergadering op 20 juni aanwezig kunt 
zijn, zouden we u willen vragen de volgende procedure te 
volgen: U vult de stembriefjes in en doet die in een blanco 
enveloppe die u vervolgens sluit. Daarna doet u die enve-
loppe in een tweede enveloppe waarop uw naam vermeld 
staat. Zo kunnen wij uw naam afstrepen op de ledenlijst. 
Die enveloppen kunt u naar het postadres van de kerk stu-
ren dan wel meegeven aan iemand die aanwezig zal zijn bij 
de Gemeentevergadering.

Met deze maatregelen hopen wij op 20 juni a.s. een rechts-
geldige Gemeentevergadering te kunnen houden. Uw me-
dewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Mocht u verhinderd zijn de Gemeentevergadering bij te 
wonen maar toch een opmerking willen maken of een 
voorstel willen doen dan is uw bijdrage van harte welkom! 
U zou uw bijdrage kunnen sturen aan: anitabultena@gmail.
com. De kerkenraad zal uw punt dan behandelen bij het 
relevante agendapunt.

Met hartelijke groet,
namens de Kerkenraad PKB, 
Anita Bultena (scriba)

Agenda Gemeentevergadering  
zondag 20 Juni 2021 om 11:30 uur 
1.  Opening van de vergadering door voorzitter ds. Douwe 

Boelens 
2.  Verkiezingen van ambtsdrager(s) en leden van de Raden 

van Bestuur
3.  Vaststelling quorum 
4.  Vaststelling agenda 
5.  Verslag van de Gemeentevergadering van 13 september 

2020
6.  Jaarverslag 2020 (zie katern in deze Kerkbrief juni/juli 

2021) 
7.  Financieel verslag 2020 - Jaarrekeningen en financieel 

verslag 2020 en begroting 2021 - Verslag kascontrole-
commissie - Décharge voor het Dagelijks Bestuur

8.  Goedkeuring van het gevoerde beleid
9.  Voorstel tekst in Plaatselijk Reglement over aanpassing 

ambtstermijnen
10. Vacature PKB predikant(e) WOTO: ’Krijtlijnen’
11. Uitslag verkiezingen ambtsdrager(s) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting door voorzitter ds. Douwe Boelens

Vacature tweede predikantsplaats 
Krijtlijnen voor de vacante predikantsplaats aan de 
Oostkant van Brussel:
Wezembeek-Oppem, Tervuren en Overijse

Functieomschrijving 
Omdat wij in de wereld rekenschap willen afleggen van de 
hoop die in ons is en ons willen engageren voor de dienst 
aan mensen en aan de aarde, zoeken wij een predikant(e), 
die de helft van zijn/haar tijd besteedt aan de diaconale 
presentie van de kerk in de stad Brussel, een z.g. ‘stadspre-
dikant’, een nieuwe functie.

Brussel is een stad met vele gezichten en wij geloven dat 
er in deze stad verschillende manieren zijn waarop de kerk 
er voor de mensen kan zijn. Er is bijvoorbeeld te denken 
aan het leggen van contacten met vluchtelingen, van wie 
sommigen ook christen zijn. Verder kent Brussel ook gro-
te problemen als armoede, dakloosheid en eenzaamheid. 
Een pastorale en diaconale betrokkenheid bij deze mensen 
is waardevol. Een praktische instelling en duidelijke focus 
zijn belangrijk in deze functie. Samenwerking met reeds 
bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld de Franstalige 
VPKB-gemeentes in Brussel en het Protestants Sociaal 
Centrum) en het gaandeweg uitbouwen van een netwerk 
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aan contacten vinden wij belangrijk. Hij/zij vervult deze ta-
ken in overleg met een begeleidingscommissie, ingesteld 
door en onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
van de PKB.

De andere helft van de tijd is de predikant(e) werkzaam als 
‘gemeentepredikant’, in beginsel verantwoordelijk voor 
het pastoraat aan de Oostkant van Brussel. Ook in deze 
regio willen we als kerk present zijn waar het gaat om oe-
cumenische contacten (o.a. via het Oecumenisch Forum) 
en diaconale presentie. Daarnaast gaat hij/zij één keer per 
maand in de gemeente voor (In Brussel of in een oecume-
nische viering in de Kapel van Zavelenborre). Minimaal één 
keer per jaar verzorgt hij/zij een wijkavond. 

Profiel van de kandidaat predikant(e)
De predikant(e) dient:
• een afgeronde academische opleiding in de theologie te 

hebben en gedreven te worden door een persoonlijke, 
christelijke geloofsbeleving.

• ‘een hart te hebben’ voor mensen en praktisch te zijn 
ingesteld. Hij/zij moet makkelijk contacten leggen en op 
basis daarvan zijn/haar werkzaamheden verder uitbou-
wen. Van de kandidaat wordt een flexibele houding ver-
wacht ten opzichte van de taken. De fiftyfifty-verhouding 
van stadspredikant en gemeentepredikant moet gewaar-
borgd blijven.

• begrip te hebben voor Belgische en Nederlandse eigen-
heden alsook affiniteit met de Belgische en Brusselse 
context. Spreekvaardigheid in de Franse taal is een 
voorwaarde.

• actief te kunnen inzetten op moderne communicatie-
middelen en sociale media, alsook over een goede mo-
biliteit te beschikken (bezit van een rijbewijs vinden wij 
belangrijk).

• een teamspeler te zijn, die in een communicatieve en 
open sfeer kan samenwerken met de andere predikant, 

kerkenraad, met collega’s en vergaderingen op regionaal 
en op landelijk niveau.

Wie wij zijn (PKB/WOTO):
De Protestantse Kerk Brussel/Wezembeek-Oppem, Tervuren, 
Overijse (WOTO) behoort tot de Verenigde Protestantse 
Kerken van België (VPKB). Het kerkgebouw staat aan de 
Nieuwe Graanmarkt in het centrum van de stad. Daarnaast 
is er in Overijse ook een plaats van samenkomst in de Kapel 
van Zavelenborre. Wij zijn een pluralistische gemeente, 
waarin een grote mate van tolerantie bestaat over de manier 
waarop we ons geloof beleven. De achtergrond van onze le-
den is gemengd: Vlaams, Nederlands en andere.
De afgelopen jaren is onze kerk actief bezig geweest met het 
ontwikkelen van een toekomstvisie voor de kerk. Het resul-
taat hiervan is neergelegd in het ‘Visie- en Beleidsplan 2020-
2025’. De hierin verwoorde beleidsdoelstellingen zullen als 
leidraad fungeren bij de invulling van de rol van onze kerk 
als geloofsgemeenschap en plek van bezinning, waar verbon-
denheid, zorgzaamheid, dichtbij en veraf, speerpunten zijn. 
De gedeelde functie van stads- en gemeentepredikant vloeit 
voort uit dit Visie- en Beleidsplan. Onze website geeft een 
goed overzicht van wat er verder leeft in onze gemeente.

Materieel kunnen wij het volgende bieden:
• een basisinkomen zoals gegarandeerd door de Belgische 

overheid op het niveau van een “eerste predikantsplaats”;
• een bij-wedde overeenkomstig de bepalingen van de 

VPKB
• vergoeding van woonlasten en telefoon- en verplaat-

singskosten.

Meer informatie over de vacature is verkrijgbaar bij de scri-
ba van de PKB, mw. Anita Bultena, anitabultena@gmail.
com of ten aanzien van de materiële voorwaarden bij de 
voorzitter van het Dagelijks Bestuur, dhr. Bert Kuypers, 
bert@mymcc.be.

Verjaardagen 
75-Plussers in de 

PKB 

Juni
2/6 Rommy van Wechem-Bremer
4/6 Carla Dille-de Jong
6/6 Janny van Oeveren-Moed
9/6 Mina de Bruijn
11/6 Otto Chrispeels
16/6 Annemarie Haverkorn van Rijsewijk
17/6 Fritz van der Harst
20/6 Nel Scholten-de Feyter 
22/6  Bep van Kleef-Boks

Juli
1/7 Joke Boland-van Gemeren
4/7 Willem van der Weyden

9/7 Herman Somsen
9/7 Lieve Hostyn-Vuylsteke
9/7 Dirk Hudig 
16/7 Fijtje den Boer-Fauré
26/7 Hans Hualterie van Weezel
28/7 Gustaaf Vanhaelen

en begin Augustus
1/8 Florestana Holemans-van Roy
1/8 Ed van Biezen
2/8 Jan van Kleef
3/8 Truus Schiettekatte-Eggens
4/8 Bea Brezet-Hemmes
5/8 Marie-Anne De Hertogh-Jonckheere

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar: 
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 Financiële bijdragen

Actie Vrijwillige Bijdragen – 2021

‘Baken dat ons leidt’

Op zondag 25 april is het jaarthema van de Actie 
Vrijwillige Bijdragen, na de kerkdienst, voorgesteld 
door Gerco van der Linden: ‘Baken dat ons leidt’

Voor elk schip is het belangrijk om tussen de ba-
kens te blijven varen, richting vuurtoren.
Die markeringen zijn noodzakelijk om niet te stran-
den en veilig naar de haven te varen.
Het kan ook dobberen zijn, maar dan tussen de ba-
kens, want dan is er geen gevaar.
Door die bakens blijft het perspectief aanwezig: 
veilig aankomen in de haven.

In deze huidige tijd is het goed om herkennings-
punten te hebben. Ze geven de richting aan van 
het te volgen pad waardoor je op koers blijft.

Onze kerk en ons geloof kunnen we zien als onze bakens, 
zodat we niet stranden en vastlopen. De vuurtoren zegt 
ons: ‘Daar moet ik heen!’ Laat hem de koers maar bepalen. 
Laat God jouw lichtbaken zijn. Dan kom je vroeg of laat wel 
veilig in de haven.

Naast het klassieke kerk-zijn met de nodige bakens, zijn er 
extra herkenningspunten toegevoegd of hebben sommige 
bestaande nog extra waarde gekregen, om daar waar nodig, 
extra begeleiding te geven: livestream kerkdiensten, Kerk-
info, Pastorale Raad.
Om niet te stranden of vast te lopen in het ondiepe water 
en je geleid te voelen, is de Pastorale Raad hierbij een be-
langrijke schakel om de sociale contacten zo goed mogelijk 
in stand te houden met hen die het nodig hebben. 

Ds Douwe Boelens vatte het mooi samen in zijn preek van 
die zondag: ‘We hebben allemaal behoefte aan ‘bakens’: aan 
tekens op onze weg om voort te kunnen. Laten we dankbaar 
zijn voor het baken dat onze kerkgemeenschap is, en laten 
we zelf ook tekens voor elkaar zijn op onze weg naar Gods 
koninkrijk. Bakens!’

Het kerk-zijn blijft doorgaan, weliswaar in een andere vorm.
Het daarbij behorende financiële plaatje blijft ook nu van 
cruciaal belang om het geheel draaiende te houden. Echter 
dit jaar is dit meer dan nodig door een tekort aan inkom-

sten uit de wekelijkse collecten in een groot deel 
van het jaar.

In 2020 is het begrote bedrag voor de vrijwillige 
bijdragen net niet bereikt, maar we zijn alle gevers 
wel bijzonder dankbaar. Voor 2021 is het begrote 
bedrag vastgesteld op 84.000 euro. Wij rekenen 
op u allen om ook dit jaar onze kerk financieel te 
steunen. 

De jaarlijkse folder geeft u meer detail over 2020 en 
belicht ook de verwachtingen van 2021. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is de folder 
dit jaar per email verzonden. 
De gemeenteleden die geen emailadres hebben, 
kregen deze brochure per post toegestuurd. Mocht 
u alsnog een papieren versie wensen dan kan u on-
dergetekende hierover contacteren.

Het spreekt voor zich dat wij de Actie Vrijwillige 
Bijdragen van harte bij u aanbevelen en hopen dat 
u ook dit jaar weer meedoet. Wenst u graag uw bij-

drage(n) te storten, dan kan dat op onderstaande rekening 
met de vermelding: Vrijwillige Bijdragen 2021

Protestantse Kerk Brussel
IBAN: BE22 4331 1627 6147 
BIC of SWIFT: KREDBEBB

Het jaarthema werd bedacht door Cathrien Orie, Gerco van 
der Linden en ondergetekende.
De illustraties in de folder werden getekend door Cathrien. 

Namens de Commissie Actie Vrijwillige Bijdragen dank ik u 
alvast hartelijk voor uw giften.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse
02/251.59.30 - ingrid@dehertogh.com

Abonnement Kerkbrief 2021

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 abonne-
ment te vernieuwen. In het jaarverslag van 2020 (zie folder 
Vrijwillige Bijdragen 2021) kon u lezen dat deze inkomsten 
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een mooi bedrag hebben opgeleverd. Maar dat is nodig 
want de Kerkbrief laten drukken en verzenden heeft zijn 
prijs. We hopen dat u daarom dit jaar wederom uw abon-
nement betaalt. “Dank u wel!”

Het abonnementsgeld staat los van de Vrijwillige Bijdragen. 
De ontvangsten daarvan worden voor andere doeleinden 
nuttig gebruikt (zie brief en folder Vrijwillige Bijdragen 
2021).

Het abonnementsgeld bedraagt € 20 voor lezers binnen 
België; lezers in het buitenland betalen € 30. Het rekening-
nummer is BE41 4331 1482 7110 (BIC: KREDBEBB) 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

 Gemeentenieuws PKB

Gesprek met 
proponent  
Gijs Bleijenberg 

Sinds 1 mei doet Gijs 
Bleijenberg stage in onze 
kerk, voor 6 maanden. 
We willen hem graag 
wat beter leren kennen.
 
Gijs Bleijenberg (°1993) 
komt uit Elspeet op de 
Veluwe, een Bible-belt 
gebied. Dus is het voor 
hem een hele verade-

ming dat in de VPKB gemeenten Nederlanders van al die 
strekkingen in één gemeente aanwezig zijn en dat dit amper 
een rol speelt! Hijzelf is van huis uit gewoon Hervormd.

Hij heeft nog een zus die werkt als pedagoog in een instel-
ling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zijn 
vader werkt bij een woningbouwvereniging als monteur en 
zijn moeder is leercoach in een verpleeghuis. Gijs wandelt 
en leest graag, maar zwemmen en duiken evenzeer!

Hoewel op de kleuterschool als intelligent getest, ging het 
vanaf de lagere school vanwege zijn dyslexie mis en beland-
de hij, na het BSO-middelbaar, op een opleiding sociaal as-
sistent. Zijn intelligentie werd opgemerkt en na een stage 
in een asielzoekerscentrum, een achterstandswijk en een 
gevangenis kreeg hij de kans vandaaruit verder te studeren 
tot bachelor sociaal assistent. Maar hij koos voor theologie!

Om zijn middelbare school tekort te compenseren moest 
hij eerst in Zwolle een opleiding ‘Godsdienst en pasto-
raal werk’ volgen, wat hij in één jaar klaar speelde. Toen 
kon hij naar de universiteit. Hij koos voor de Evangelisch 
Theologische Faculteit (ETF) in Heverlee, “omdat je daar 
studie en wonen op één campus had en dus in een leefge-

meenschap terecht kwam. Dat was fijn. De kleinschaligheid 
maakte dat de docenten aanspreekbaar waren”. In zijn jaar 
waren ze met 6 studenten.

Hij werd lid van de VPKB-gemeente in Leuven in 2015, deed 
er in 2017 belijdenis en behaalde aan de ETF op 10 juli 2020 
zijn Masters diploma. 

In 2016 kreeg hij de gelegenheid om van januari tot juni in 
een uitwisselingsprogramma van de ETF – Theologische 
Faculteit Potchefstroom, Zuid-Afrika, te studeren. Bij de 
klassieke vakken interesseerde hij zich vooral voor het vak 
Liturgie. Dat bevat ook de preekkunde (homiletiek). 

Het viel hem op dat er een groot verschil was tussen de pre-
ken van zwarte of witte studenten. De reden is, dat hun situ-
atie zo verschillend is – of is er meer aan de hand? Die vraag 
houdt hem bezig en van zodra Covid het toelaat hoopt hij 
voor enkele weken naar Zuid-Afrika terug te keren om er 
preken te vergelijken. Een interesse die, zegt hij “wie weet, 
misschien nog wel tot een doctoraat kan leiden. Maar het is 
so wie so het onderzoeken waard”. “Bij de filosoof en theo-
loog Benny van de Walt heb ik in 2018 in Zuid-Afrika zijn 
boek gelezen ‘Traditioneel Afrikaans en Koloniaal Afrikaans 
denken’. Fascinerend.” 

Gijs maakte daar ook nog een zijsprongetje naar de 
Faculteit Economie en schreef zich daar in voor het vak 
‘Organisatorische Psychologie’. “De vraag: hoe werken or-
ganisaties, hoe maak je vrijwilligers enthousiast, is relevant 
voor ons, want de kerk is toch ook een organisatie!”    

Gijs heeft nu een stage van zes maanden (november - april) 
achter de rug in Mechelen-Noord bij ds. Jelle Brouwer, in 
de Keizerstraat, in dat oudste kleine kerkgebouwtje van de 
stad uit de 13de eeuw. 

“In Mechelen was het fijn opgenomen te zijn als collega van 
de predikanten. Jammer dat ds. Stefan Gradl van Mechelen-
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Zuid (Zandpoortvestkerk) per 1 december vertrokken is. 
Want in Mechelen maakten we YouTube diensten voor en 
met Leuven, Vilvoorde, Mechelen Noord en Zuid. Elk van 
de predikanten verzorgde de dienst om beurten, en op een 
vijfde zondag mocht ik het doen. Dat was op vrijdagmiddag 
de opname van de preek, zaterdag knippen en plakken en 
liederen toevoegen, zondag op YouTube”. Ja, dat doen ze 
nog steeds samen. 

“Ik vind het fijn dat er hier wel een live kerkdienst is op zon-
dag met 15 aanwezigen. Het is toch heel anders als je fysiek 
tot hen kunt spreken en met hen samen kunt bidden”. 

“In Mechelen leerde ik de structuur van de VPKB kennen 
en woonde ik de districtsvergaderingen bij – helaas digitaal. 
Corona maakte dat hetgeen me het meest na aan het hart 
ligt, dicht bij de mensen staan, onmogelijk was. Ik heb hier 
in Brussel in één week al meer gemeenteleden gezien dan in 
zes maanden in Mechelen: in de pastorale werkgroep en in 
de kerkenraad. Ja, ik ga mee dauwtrappen en dan ontmoet 
ik weer mensen.”

“Mijn ervaringen als sociaal assistent en het verblijf in de 
Regenboog-natie Zuid-Afrika, zitten diep en die blijf ik 
meenemen in mijn pastoraat en in de preken. We moeten 
als kerk een stem blijven geven aan de stemlozen”.  

Zijn stage bij ons loopt af op 31 oktober. “Omdat ik al lid 
ben van een VPKB gemeente ( Leuven), beperkte mijn ex-
tra pakket om predikant te worden in de VPKB zich tot 
een werkstukje schrijven over het Belgisch Protestantisme. 
Maar de boterham wordt nog het blokken van de VPKB 
Kerkorde en het Kerkrecht. Hopelijk word ik aanvaard door 
de Commissie Ambten van de VPKB en dan ben ik beroep-
baar vanaf 1 december. Ja, in Vlaanderen”.   

Gesprek met Antoinette Panhuis 

Gesprek met Otto Chrispeels

Otto, dit keer mocht je 
verjaardag wel vermeld 
worden in de Kerkbrief:  
je wordt 85!
De nieuwe generatie 
kent je als de man met 
de baard en met een 
mooie stem als je in de 
kerk een Bijbellezing doet. Dus even je doopceel lichten.

Gedoopt ben ik in de Silo-kerk, toen aan de Antwerpse 
steenweg (nu samengegaan met Vilvoorde). We woonden 
in Kortenberg, daar ben ik geboren. Mijn vader had een be-
drijf in export en import van fruit en groenten. Wij gingen 
naar de kerk, eerst op de fiets (ouders en vier kinderen) tot 
Sterrebeek, door het veld; dan verder met de boerentram 
naar het Meiserplein, daar twee trams naar de Antwerpse 
steenweg.
Wij waren met vier kinderen, de andere drie wonen nu in 
het buitenland – hun liefde gevolgd. Later woonden we in 
St. Agatha Berchem en uiteindelijk in Stokkel.

Waar kwamen je voorouders vandaan?
Ik heb een graatgenealogie van mijn familie gemaakt. Ik 
heb de vader-van-de-vader, van-de-vader, van de vader enz. 
kunnen terugvinden tot het jaar 1520. Het waren beschei-
den boeren in het Pajottenland. Maar ik zal me beperken 
tot mijn overgrootvader. Die was leerlooier: een vuil en on-
gezond beroep en hij is dan ook niet oud geworden. Zijn 
vrouw was wasvrouw en ze hadden 12 kinderen. Ze woon-
den in St. Jans Molenbeek. In 1845 zijn ze overgegaan naar 
het protestants geloof.
Kind nr. 4, Felix Chrispeels werd evangelist in Laken: eerst 
in een linnen evangelisatietent, daarna kon een stuk grond 
gekocht worden voor een houten barak en nadien is er een 
stenen kerk gebouwd.
Kind nr. 11 was Pieter-Jozef Chrispeels; hij is predikant 
geworden, eerst in Duinkerken (F), daarna in St. Maria 
Horebeke (de Geuzenhoek) en Silo Laken. Hij was ook on-
dervoorzitter van de Synode. Hij is mijn grootvader.

Maar je bent nu lid van de Graanmarktkerk.
Later zijn mijn ouders overgegaan naar de Kathelijnekerk 
(voorloper van de Graanmarktkerk). In de Kathelijnekerk 
hadden we een bloeiend jeugdwerk de “Jonge Kathelijners”, 
onder leiding van Ellen Heller. Ik was er jeugdouderling 
en ook jeugdleider. Met de club “De Stormvogel” gingen 
we kamperen in een YMCA blokhut in Bousval (Waals 
Brabant) en vanaf 1960 hebben we de Kompaskampen op-
gericht, opengetrokken voor protestantse kinderen van heel 
Vlaanderen. Die kampen waren in Bévercé, in de Ardennen, 
aan een riviertje de Warche (om je ’s morgens in te wassen 
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en ‘s avonds de aardappelen). Die Kompaskampen bestaan 
nog altijd, nu zelfstandig. Er kwamen iedere zomer zo’n 80 
kinderen naar die kampen (10 tot 15 jaar).

Marijke, je vrouw deed mee aan de Kompaskampen, en 
roerde vele jaren als één van de “Ma’s” in de kookpotten.
Ja, ik heb Marijke via de Jonge Kathelijners leren kennen en 
we zijn in 1963 getrouwd. Wij hebben twee kinderen, alle-
bei getrouwd, en één kleindochter. Ze wonen allemaal rond 
Leuven. Marijke kwam in 1959 met haar ouders en broers 
naar Brussel. Ze studeerde hier aan het Hoger Instituut 
voor Vertalers en Tolken werkte als secretaresse aan de 
Protestantse Theologische Faculteit van Brussel; zette daar-
na, samen met een jurist, een juridische dienst op voor mi-
granten bij “Le Foyer” in St. Jans Molenbeek. In onze kerk 
heeft zij zich altijd op vele vlakken ingezet. Zij wordt 80 in 
oktober.

Welke functies heb je bekleed in de kerk?
Allemaal zeker …? Diaken, ouderling, scriba en moderator 
van de kerkenraad, voorzitter van de Raad van Bestuur.
Wij hebben ook een Jonge Gezinnenwerking opgezet voor 
de twee kerken samen, lang voor het samengaan. Henk 
Brezet en Joop Kimmel lagen mee aan de basis. Marijke en 
Bea Brezet zijn ook begonnen met de babyoppas.

En dan komt het “Samen-op-Weg”- proces in 1990, tussen 
de Graanmarktkerk en de Gereformeerden.
Juist. In de voorbereidingsgroep zaten namens de 
Graanmarktkerk: Hanneke Verploeg, Rob Vermeer (†), la-
ter Gert Minnee en ikzelf. Bij de Gereformeerden: Frederik 
De Deken (†), Joop Rooze en Jan Schiettekatte. Ik ben met 
Gustaaf Vanhaelen ook begonnen met een gezamenlijke 
kerkbrief. In 1995 was het samengaan dan een feit. De kerk 
aan de Lepagestraat is verkocht aan een Russisch-Orthodoxe 
gemeente.
Ik zat mee in de voorbereiding van 50 jaar in de nieuwe kerk 
aan de Nieuwe Graanmarkt en 25 jaar samen één kerk. Die 
herdenking was voorzien voor juni 2020. Greet Heslinga trok 
dit herdenkingsproject. Ik heb 120 adressen verzameld van 
oud-kerkleden, die nu vooral in Nederland wonen. Gaan die 
mensen nog komen voor zo’n viering. Na twee keer uitstel 
door Corona is het momentum voorbij. Het zij zo.

Heb je nog hobby’s naast al dat kerkenwerk?
Familiekunde/genealogie; vogels spotten (vogelreizen in 
heel Europa); geschiedenis van het Protestantisme in België; 
en onze moestuin.

Wat was jouw beroep ?
Ik heb na het atheneum (Grieks-Latijnse) in Etterbeek 8 jaar 
in het bedrijf van mijn vader gewerkt.
Daarna ging ik werken bij de Belgische poot van de uitge-
verij Wolters-Samsom, later Wolters-Kluwer. Ik heb veel 

cursussen gevolgd, zoals management, organisatie, com-
municatie. Ik heb er een aantal stadia doorlopen tot direc-
teur-uitgever. Het kantoor was eerst in Brussel, nadien is er 
in Diegem een groot kantoorgebouw en een grote drukkerij 
gebouwd.

Je bent nog altijd trouw aan de kerk. 
Ik heb belijdenis gedaan in de Kathelijnekerk. Maar ik ben 
een doe-man. Het goede doen. Ik geloof in God, de goed-
heid van de mens, de liefde van de mensen voor elkaar: alles 
wat het evangelie ons leert. Ik ben trouw gebleven aan het 
geloof van mijn voorvaderen. Dat mijn overgrootouders 
zijn overgegaan naar het protestantisme vind ik nog altijd 
het koesteren waard. De kerk heeft me veel houvast gege-
ven in het leven.

Ik moet je nog iets la-
ten zien. 
Ik heb drie feestdassen 
(plastrons). Ik heb een 
kerst-das en een paas-
das die ik dus op die 
dagen draag, maar ik 
kon geen pinkster-das 
vinden. Die bestaat 
niet. Op een markt 
in Münster ontmoet-
te ik een lerares die 
als hobby had zijden 
dassen maken. Ik legde haar mijn probleem en wens voor. 
Annemarie Haverkorn heeft toen een ontwerp getekend 
en zelfs in proef uitgewerkt. Ik heb die dame het ontwerp 
opgestuurd en daar kwam een week later het resultaat per 
post. 20 €.

 Opgetekend door Antoinette Panhuis

Overlijden

Met groot verdriet moeten we u meedelen dat een van 
onze gemeenteleden op dinsdag 30 maart is overleden. Het 
gaat om mevr. Yelena Agamaliyev-Petrosyan en ze kwam 
oorspronkelijk uit Azerbeidzjan.
Het echtpaar heeft zwaar te lijden gehad onder de coro-
na-pandemie; mevr. Yelena Agamaliyev is er uiteindelijk in 
het St.-Elisabeth Hospitaal aan overleden.
Sinds het gezin verhuisd was naar St.-Genesius-Rode, zijn 
hun bezoeken aan de kerk veel minder geworden. Toch 
hebben velen van ons dierbare herinneringen aan de tijd 
dat zij trouwe leden van onze gemeenschap waren.
We wensen dhr. Geys Agamaliyev en de kinderen veel 
kracht toe in het verlies van hun lieve echtgenote en (groot)
moeder.

 ds. Douwe Boelens
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Werkgroep 
Communicatie 

Zeg het voort…

Er is sinds enkele maanden een werkgroep communicatie in 
onze gemeente actief: één van de voorstellen uit ons Visie 
- en beleidsplan “Gemeente in Perspectief”. In de vorige 
Kerkbrief werd een inkijkje gegeven waar ze mee bezig is. 
De bedoeling is om te zien, hoe en waar de communica-
tie via alle mogelijke communicatiekanalen, verbeterd kan 
worden. 

COMMUNICATIE betekent letterlijk: iets tot iets gemeen-
schappelijks maken. Vandaar: mededelen, zodat de ander 
deel krijgt aan dezelfde informatie. Dat brengt gemeen-
schap tot stand. Dat bouwt de gemeenschap op. Zonder 
communicatie geen gemeenschap. Zonder communicatie 
ook geen gemeente. Voor ons kerk-zijn is een goede com-
municatie essentieel. Nu het een bijzonder aandachtspunt 
is, ontdek je ook hoe veelzijdig en veel omvattend het is. 
Het gaat in de kerk niet alleen over communicatie tussen 
God en mensen, maar ook over de communicatie tussen 
mensen en groepen. “Luisteren naar God en naar elkaar” 
staat er in ons Beleidsplan. Interne communicatie en de 
communicatie naar buiten. Nadenken over de mogelijk-
heden en de kwaliteit van al die verschillende vormen van 
communicatie in en vanuit de gemeente: dat proberen we 
te doen in de werkgroep. 

Wat is het doel?
Elkaar informeren en je wil iets bij de ander bereiken, iets 
in beweging zetten. Wat dat betreft doet de kerk vanaf 
haar vroegste bestaan aan communicatie. Jezus bracht zijn 
boodschap in verhalen, gelijkenissen. Voor de Farizeeën in 
Jeruzalem had hij een ander verhaal dan voor de mensen 
in Galilea. Hij wist de ander te bereiken! Paulus gebruikte 
brieven om boodschappen over te brengen. Wij willen de 
ander(en) bereiken met onze intenties, boodschappen, 
mededelingen, verhalen en vragen. En we ervaren hoe las-
tig dat is. In onze gemeente wonen we ver van elkaar, zijn 
we niet vanzelfsprekend op elkaar betrokken. We spreken 
lang niet elkaars taal. Voor jongeren is de communicatie 
vanuit de kerk nogal eens oubollig. Daarom is een belang-
rijke vraag: hoe bereik ik mijn doelgroep het beste. Hoe rea-
geert de ontvanger op mijn boodschap? Ook Paulus schrijft 
over communicatie. Een bekende gedachte vind je in  
1 Korintiërs 9: 

“Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen 
dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen; ik 
ben voor de Joden geworden als een Jood (…) ik ben voor de 
zwakken, zwak geworden, om de zwakken te winnen” (vers 
19,20,22).

Paulus past zijn communicatie aan zijn omgeving aan. Hij 
houdt rekening met zijn publiek. De inhoud van de bood-
schap blijft dezelfde, de vorm verschilt.

Communicatie is de grondstructuur van de Bijbel. Dat be-
gint al bij Genesis 1. God schept de aarde en alles wat daar-
op woont, door te spreken. 

“God heeft het eerste woord, Hij heeft in den beginne, het licht 
doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.” ( Lied 513) 

Vanaf het begin zoekt God naar communicatie, worden 
mensen telkens door God geroepen: Adam waar ben je? 
Abraham, ga uit je land, naar een land dat Ik je wijzen zal. 
God spreekt mensen aan met hun naam en nodigt hen uit 
te antwoorden. 

Ik bedacht hierbij: betekent dit dat we mensen persoonlij-
ker, bij name zouden moeten ‘roepen’? 

Een beroep op hen doen voor een taak in de kerk of namens 
de kerk? Dat we in onze communicatie mensen persoon-
lijk(er) aanspreken? 

Iets om over na te denken. Denkt u mee? Denk jij mee?

Namens de Werkgroep Communicatie,
Greet Heslinga

Reacties in verband met de communicatie in onze  
gemeente zijn steeds welkom.  
Onze contactpersoon is: Janneloes Bouman,  
(e-mail: communicatie@protestantsekerkbrussel 
of 00 31 646 30 95 14 ). Kijk ook eens naar de website: 
www.protestantsekerkbrussel.be 

Bijbel-leesrooster

Al enige tijd verschijnt het Bijbel-leesrooster niet meer in de 
Kerkbrief. U kunt het leesrooster - voor het hele jaar - op-
vragen bij het Kerkelijk Bureau. Het zal u met plezier wor-
den opgestuurd. 

 

Op 27 juni om 10 uur zendt de VRT 
een eredienst uit vanuit de VPKB ge-

meente in Hasselt. Voorganger is de plaatselijke predi-
kant, ds. Lianne de Oude.
In principe zijn de erediensten op de VRT op TV 1 maar 
vanwege sport kan die verplaatst zijn naar Canvas. 
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Dauwtrappen

Met Hemelvaart, donderdag 13 mei, kwam een behoorlijke 
groep jongeren ‘s ochtends om 6.00 uur bij mevr. Annemarie 
Haverkorn in Wemmel bijeen om een fikse wandeling te 
maken.

Het was heerlijk wandelweer die ochtend. De wandeling - 
met stiltemomenten en poëzie - stond onder leiding van 
dhr. Ko van der Meer. Apart van deze wandeling was er ook 
een wandeling voor iets oudere gemeenteleden.

Bij terugkomst wachtte een uitstekend ontbijt.

Om ongeveer 9.45 begon een informele ere-
dienst onder leiding van Bram Meertens en 

Gijs Bleijenberg. Er werd gezongen, gelezen, gebeden en ge-
praat. Zolang de dienst duurde, was het alleszins goed weer: 
goed genoeg om buiten te kunnen zitten.

Mevr. Annemarie Haverkorn verdient ons respect dat zij 
al bij zoveel gelegenheden haar huis en haar tuin heeft 
geopend voor gemeenteactiviteiten. Onze hartelijke dank 
daarvoor!

We hopen volgend jaar deze traditie opnieuw voort te kun-
nen zetten.

 ds. Douwe Boelens
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Wat ik met u zou willen delen

Beklijvende foto’s in ‘De Markten’

Mohammed Amine (16) bezet sinds februari de Begijn-
hofkerk met zijn moeder. Geraakt door wat hij om hem 
heen hoorde, startte hij met het optekenen van de verhalen 
van vrouwen in de kerk. Verhalen die getuigen hoe mensen 
zonder wettig verblijf worden behandeld. 
Wanneer een fotografe in de kerk hem een camera leent, 
maakt Mohammed Amine een fotoreportage. 
House of Compassion hielp hem bij het organiseren van zijn 
eerste tentoonstelling. 
Zijn teksten en foto’s worden tentoongesteld in de traphal 
van De Markten (Oude Graanmarkt 15, 1000 Brussel, eerste 
deur links op de koer). 
U kunt de tentoonstelling nog bezichtigen tot 18 juni, alle 
dagen van 9.00 tot 17.00 uur.

www.houseofcompassion.be

Shtisel ….een bijzondere kijkervaring.

Sinds enige tijd heb 
ik een abonnement 
op Netflix. Een advies 
van mijn kinderen. Er 
zou genoeg voor mijn 
interesses bij zitten. 
En bovendien is het 
altijd prettig om een 
spannende film, do-
cumentaire of serie te 
zien op het moment 
dat past. 
Ik kreeg een tip dat de 
3-delige serie “Shtisel” 
de moeite waard was. En inderdaad het is een bijzondere en 
niet alledaagse reeks, die zich afspeelt in een (ultra-) ortho-
dox Joods milieu. 
Inmiddels heb ik de helft van de 30 afleveringen gezien. 
Je wordt meegenomen in de wondere wereld van (ultra-) 
orthodoxe Joden: een gesloten gemeenschap, waar televi-
sie en internet uit de boze zijn, het bezit van een auto niet 
passend, maar waar de gemeenschap en de familie van 
grote waarde zijn. En boven alles wil men leven volgens de 
Halacha, de geboden van G’d (een orthodoxe Jood spreekt 
de godsnaam niet uit).

Je wordt meegenomen naar de binnenkant van het or-
thodoxe Joodse leven, met gebruiken, die wij kennen uit 
de Bijbelse verhalen. B.v. de mannen, die hun dagelijkse 
gebeden zeggen met de gebedsriemen om (tefillien), met 
twee zwartgelakte vierhoekige gebedsdoosjes. Het ene ge-
bedsdoosje op het hoofd, tussen de ogen (zetel van het ver-
stand) en het andere op de linkerarm tegenover het hart 
(zetel van het handelen en van het gevoel, om aan te ge-
ven dat men G’d liefheeft “met heel zijn hart, met heel zijn 
verstand”. 
In dat gebedsdoosje staan, op een stukje perkament, vier 
gedeelten uit de Thora: Ex. 13:1 en 11:6; verder Deut. 6:4-9 
en 11:13-21. Alle mannen dragen een gebedsmantel (tal-
liet), met aan elke hoek een kwastje, zoals beschreven in 
Numeri 15:37-41. Ze dragen dit onder hun overhemd en 
gaan er mee naar bed. De vrouwen dragen een pruik of een 
ruime muts en de meeste mannen in de serie dragen zwarte 
hoeden met daaronder het keppeltje. Het is even wennen, 
maar dit traditionele orthodoxe Joodse kader van deze se-
rie blijft voor mij uitdagend.

En er wordt veel gekust. Bij het binnengaan van elk huis 
wordt de mezoeza gekust. Het kleine kokertje dat aan de 
rechterdeurpost van elk huis hangt. Daarin staat, op een 
opgerold stukje perkament, het Sjema, de Joodse belijde-
nis uit Deuteronomium 6:4-9, die begint met de bekende 
woorden: “Hoor Israël: De Here is onze God. De Heer is Eén”.
 
Je zou denken dat het een topzware serie is, maar niets is 
minder waar. Ik vind het een mooie mix van ernst en hu-
mor, van drama en een zekere lichtvoetigheid. Je kijkt soms 
met grote verbazing als jonge mensen het accepteren dat 
zij door de vaders aan elkaar gekoppeld worden en dat er 
een verloving of huwelijk wordt gearrangeerd. Steeds zijn 
er weer nieuwe ontwikkelingen in de relaties: tussen vader 
en zoon, tussen de zoon en mogelijkse huwelijksgegadig-
den. Het doet je alweer uitzien naar de volgende aflevering. 
Ouderdom, problemen in het huwelijk, het is er allemaal. Er 
wordt voortreffelijk geacteerd en de personages zijn boei-
end. De meest intrigerende personen vind ik tot nu toe 
vader Schulem Shtisel, weduwnaar en rabbi/hoofd van de 
Jeshiva (school voor Thora-studenten) en zijn zoon Akiva 
Shtisel. Deze heeft artistieke talenten, is nogal een dromer 
en twijfelaar en komt nogal eens in pijnlijke situaties terecht 
door zijn verlangen naar een vrouw en een gezin. Kortom 
de vele dramatische ontwikkelingen begeleid door de nodi-
ge humor, maakt “Shtisel” wat mij betreft tot een onweer-
staanbare bijzondere kijkervaring. 

Greet Heslinga
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Zacheüs wordt gered 
Jezus ging de stad Jericho binnen. Daar woonde een 
man die Zacheüs heee. Zacheüs was het hoofd van 

de tollenaars, en hij was erg rijk. 
Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. 

Maar dat lukte niet, want Zacheüs was klein, en er 
stonden veel mensen om Jezus heen. 

Daarom rende Zacheüs een stuk vooruit. 
En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou 
komen. Op die manier kon hij Jezus toch zien. 

Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog 
en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! 

Want ik kom bij jou logeren.’  
Zacheüs kwam meteen naar beneden. 

Hij was blij dat Jezus met hem mee naar huis ging. 
Maar de mensen klaagden. 

Ze zeiden: ‘Kijk nou, Jezus logeert bij een dief!’ 
Toen zei Zacheüs tegen de Heer: ‘Ik beloof dat ik de 

hel van mijn bezit aan de armen zal geven. 
En als ik geld van iemand afgepakt heb, 
dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’ 

Toen zei Jezus: ‘Zacheüs, je hoort weer bij het volk 
van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. 

Want ik, de Mensenzoon, ben gekomen 
om mensen te redden die verkeerde dingen doen.’ 

(Verhaal uit Lucas 19:1-10) 

 Kinderpagina  Kindernevendienst / kinderpagina



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 
Mw. A. Bultena – ouderling 02 734 52 13 
Scriba: anitabultena@gmail.com

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

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

Bethlehemkerk , Walcourtstraat 103, 
1070 Anderlecht

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
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