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Meditatie

Het verband tussen Hemelvaart en 
Pinksteren

Er is een prachtig kinderlied dat gezongen kan worden met 
Pinksteren. Enkele jaren geleden hoorde ik het voor het 
eerst. Iets in het lied raakte mij, dat ik er blijvend over na-
dacht. Het lied is geschreven door Elly Zuiderveld-Nieman. 
De eerste strofe van het lied gaat als volgt:

Ik moet weggaan 
Ik moet weggaan 
Ik kan echt niet blijven 
Maar ik zal een mooie brief 
In jullie harten schrijven

Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest 
Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest

In dit liedje komt heel mooi het element naar voren dat 
Jezus de aarde verlaat. Heel simpel gezegd: Jezus gaat thuis-
werken. Voor Hem is er niet langer een noodzaak om op 
aarde te zijn. Het werk op aarde is immers volbracht door 
Zijn dood aan het kruishout van Golgotha. Nu is het de tijd 
voor Jezus om de nieuwe hemel en aarde verder te realise-
ren, werkend vanuit de hemel. 

Met Hemelvaart zien we dat Jezus op een bijzondere ma-
nier afscheid neemt van zijn vrienden, zijn leerlingen. Elly 
Zuiderveld-Nieman dicht dat Jezus een brief achterlaat. 
Toen ik dit liedje voor de eerste keer hoorde vroeg ik mijzelf 
af wat er in deze brief zou staan. Het mysterie van het geloof 
is dat we antwoorden niet meteen hebben, maar dat we er 
samen naar opzoek mogen gaan. Na een paar mooie wan-
delingen heb ik een suggestie, een idee, wat er in de brief 
zou kunnen staan die Jezus met Hemelvaart achterlaat: 

‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld’. (Matteüs 28:20b)

Deze belofte doet Jezus in het laatste gedeelte van het 
Matteüsevangelie. Vlak voordat Jezus ten hemel wordt 
opgenomen.

En toch, Jezus verlaat de wereld. Vandaag de dag kan 
niemand op deze aarde zeggen dat ze Jezus ooit heb-
ben gezien. Niemand heeft een idee hoe Hij eruit ziet. 

En toch belooft Jezus dat Hij met ons is. Wat is die 
brief, de belofte, dan waard? Wat hebben we eraan?  
Dat leert de Heilige Geest. Door de Geest worden woor-
den zichtbaar. Door de Geest zijn de beloftes van God niet 
langer een stuk geschreven papier. De Geest vuurt die ge-
schreven woorden aan. Ze worden voor gelovigen zicht-
baar. Ondanks dat Jezus naar de hemel is gegaan komt er 
een vertegenwoordiger van God op aarde: de Heilige Geest.
  
De Heilige Geest troost ons. Als we de woorden van Jezus 
lezen kunnen het kale woorden zijn. Woorden die geschre-
ven staan en soms langs ons heen gaan. De Heilige Geest 
wil vuur geven aan deze woorden. Zodat ze gaan leven in 
ons hart. 

Vandaag de dag wil de Heilige Geest ons continu herinne-
ren aan die bijzondere belofte van Christus. Dat Hij met ons 
meegaat het leven door. In welke fase van het leven we ook 
zitten. De Heilige Geest wil ons met nieuwe ogen de bijzon-
dere brief van Jezus laten lezen. Dat Christus zelf ons leven 
heeft gelopen en met ons mee gaat.

 Gijs Bleijenberg
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Zondag 5 juni 
Pinksteren  

Dienst van Schrift en Tafel met Doop
Voorganger ds. Douwe Boelens

Ambtsdrager Paola Vitulano

Organist Felix Snyers

Gemeentelid Ko van der Meer

Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 12 juni
Trinitatis
Voorganger ds. Douwe Boelens

Ambtsdrager Eugène Kitoko 

Organist Felix Snyers

Gemeentelid Greet Heslinga

Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Zondag 19 juni 
1ste zondag van de zomer
Voorganger Gijs Bleijenberg

Ambtsdrager Lex Buddingh

Organist Anna Rusakova

Gemeentelid Rob van Drimmelen

Collectes Protestantse Solidariteit/Kerk

Zondag 26 juni 
2de zondag van de zomer
Voorganger ds. Douwe Boelens

Ambtsdrager Jart Voortman

Organist Raymond Auquier

Gemeentelid Frits Bastiaens 

Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 3 juli 
3de zondag van de zomer
Voorganger Bram Meertens

Ambtsdrager Anita Bultena

Organist Felix Snyers

Gemeentelid Greet Heslinga

Collectes PSC/Kerk

Zondag 10 juli 
4de zondag van de zomer

Voorganger Bram Meertens

Ambtsdrager Eugène Kitoko

Organist Raymond Auquier

Gemeentelid Ko van der Meer

Collectes VPKB/Kerk

Zondag 17 juli 
5de zondag van de zomer, dienst van Schrift en Tafel

Voorganger NN

Ambtsdrager Paola Vitulano

Organist Anne Theo Seinen

Gemeentelid Rob van Drimmelen

Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 24 juli 

6de zondag van de zomer

Voorganger NN

Ambtsdrager Lex Buddingh

Organist Raymond Auquier

Gemeentelid Frits Bastiaens

Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Zondag 31 juli

7de zondag van de zomer

Voorganger ds. Anne Kooi

Ambtsdrager Jart Voortman

Organist Sabine Geerlof-van de Zande

Gemeentelid Cathrien Orie

Collectes Kirinda/Kerk

Zondag 7 augustus 

8ste zondag van de zomer

Voorganger ds. Anne Kooi

Ambtsdrager Eugène Kitoko

Organist Felix Snyers

Gemeentelid Frits Bastiaens

Collectes VPKB/Kerk

Bij de Kerkdiensten PKB, aanvang 10.15 uur
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Doopdienst met Pinksteren  
op zondag 5 juni 

Op vrijdag 21 januari 2022 werd in het gezin van Daan 
de Jong en Inès Boukhalfa een tweede zoon geboren, een 
broertje voor Pablo. Hij heet, zoals we u in januari lieten 
weten, Mozes Hector.

Daan en Inès willen ook dit tweede kindje natuurlijk graag 
laten dopen, en dat gaan we doen met Pinksteren. 

Destijds in Jeruzalem lieten volgens de berichtgeving on-
geveer drieduizend mensen zich dopen met Pinksteren – 
maar er is niets over bekend of daar een Mozes bij was. 

Bij ons hopen we precies één persoon te dopen, maar die 
ene persoon draagt een naam met een grootse belofte.

ds. Douwe Boelens

 

Brief aan de gemeente 
‘Bethlehemkerk’

Beste vrienden van de Bethlehemkerk,

De zomer staat voor de deur. Wat betreft het weer hebben 
we onderhand zelfs al een aantal zomerse dagen gehad. In 
de zomer gaat een groot deel van de bevolking op vakantie. 
Daarbij vormt ons kerkgenootschap geen uitzondering. Ik 
weet dat een aantal van jullie ook een tijdje weg zullen gaan.   
Als je op vakantie gaat, sta je altijd voor een hoop keuzes. 
Ten eerste is er de vraag waarheen je op vakantie gaat. Er 
zijn zoveel verschillende interessante bestemmingen die 
we zouden kunnen bezoeken. Als je dan een locatie hebt 
gekozen, komt de vraag waar te overnachten, in een ho-
tel, op een camping, of weer ergens anders. Als de vakan-
tieganger dan uiteindelijk op de bestemming is aangeko-
men, dan komen er weer allemaal keuzes op. Wat gaan 
we er doen? Wat gaan we eten? Wat gaan we bezoeken?  
Als je met meerdere  mensen op vakantie bent, dan moet 
er rekening worden gehouden met verschillende meningen. 
De verschillende leden van het reisgezelschap willen waar-
schijnlijk andere keuzes maken en dan moet er gezamenlijk 
afgesproken worden welke keuze er nu wordt gemaakt.

Als geloofsgemeenschap zijn we in zekere zin ook altijd on-
derweg. We zijn samen op pad.  Het Pinksterfeest is het feest 
waarbij we het ontstaan van de kerk gedenken. We denken 
aan de Heilige Geest en hoe hij in ons werkt, in ons persoon-
lijk, maar zeker ook in ons als groep mensen. We zijn samen 
een gemeenschap en net als de groep mensen die samen 
op vakantie is, moeten wij ook samen keuzes maken. Wij 
moeten ook samen nadenken over dat wat we willen doen.  
Wij hoeven deze keuzes echter niet alleen te maken. Wij 
kunnen op de Heilige Geest vertrouwen. Wij geloven dat 
hij bij ons staat in onze keuzes. Zo kunnen wij in dank-
baarheid terugdenken aan de afgelopen maanden waarin 
we bij elkaar mochten komen, weer eens een gezamenlijk 
paasontbijt hadden en twee inspirerende wijkbijeenkom-
sten meemaakten. Daarmee kunnen we vrolijk de zomer 
ingaan en zeker ook in vertrouwen verder kijken naar de 
tijd na de zomer, naar het nieuwe seizoen dat dan voor de 
Bethlehemkerk volgt. Een nieuw seizoen met een vervolg 
van onze gezamenlijk reis met God.

Gods zegen,

Bram Meertens
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Kerkdiensten Bethlehemkerk

5 juni

Pinksteren
Voorganger: Bram Meertens
Ouderling van dienst: Johanna Jonkman en  

Henri Van de Wouwer
Collecte: kerk Kerk

19 juni
Voorganger: Bram Meertens
Ouderling van dienst: Johanna Jonkman en 
Collecte: kerk Kerk en  

Protestants Sociaal Centrum

In juli zijn er geen kerkdiensten.

Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden dat  
Gij uw schepping niet vergeet. 

‘t Is alles een gelijkenis van meer  
dan aards geheimenis. 

                          Lied 978: 3 (NLB) 
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Uit de Kerkenraad PKB

De Kerkenraad kwam in de afgelopen maanden samen op 
6 februari, 22 maart en 25 april 2022 en  dat zal opnieuw 
het geval zijn op donderdag 2 juni. Dan zal onder meer ge-
sproken worden over de gemeentevergadering die plaats 
zal vinden op zondag 12 juni na de dienst. 

Begin maart werd in het kader van het ‘Brussels City 
Chaplains’ project een bijeenkomst in onze kerk georgani-
seerd met deelnemers uit Nederland en België, waaronder 
ook afvaardigingen van Franstalige en Engelstalige kerken. ’s 
Morgens waren er lezingen, ’s middags werd van gedachten 
gewisseld in workshops.

Ook de bijzondere VPKB klimaatsynode, op zaterdag 19 
maart, werd in ons gebouw georganiseerd.
  
Er was een goede opkomst in het algemeen en in het bijzon-
der van onze gemeente. De heer Van Ypersele gaf als expert 

een interessant presentatie en ook de zeer doordachte bij-
drage van Ds. Fuite als Synodevoorzitter werd gewaardeerd.

We zijn verheugd dat Alderik, Erik en Peter met Palmpasen 
belijdenis deden van hun geloof, het was een mooie dienst 
en hun persoonlijke getuigenissen maakten indruk.

De beroepingscommissie liet weten dat Gertjan Bikker 
zich als zevende lid heeft aangeboden en bereid is gevon-
den daarvan de voorzitter te worden. De publicatie van de 
vacature WOTO in de gebruikelijke kanalen in België en 
Nederland heeft diverse sollicitaties opgeleverd. Alle kandi-
daten werden uitgenodigd voor een online kennismakings-
gesprek via Webex, een selectie daarvan is inmiddels ook 
in onze kerk ontvangen voor een tweede – uitgebreider -  
onderhoud. Meer nieuws volgt zodra dat mogelijk is.

Lex Buddingh, scriba PKB

Afscheid van Gijs Bleijenberg

In de afgelopen maanden heeft Gijs Bleijenberg het twee-
de deel van zijn ‘proponentschap’ afgelegd bij onze kerk-
gemeenschappen in en rond Brussel. Het moet voor hem 
inspirerend geweest zijn om deze laatste fase van zijn stu-
dies in een grote stad te mogen uitvoeren, maar voor de ge-
meente van de PKB was het een uitkomst dat hij gedurende 
al deze maanden inzetbaar was voor kerkelijke activiteiten, 
die door de predikantsvacature in WOTO onder druk wa-
ren komen te staan.
Gijs Bleijenberg heeft zich op een voortreffelijke manier in-
gezet voor de kerk.

Hij ging voor in kerkdiensten, zocht mensen op en organi-
seerde bijeenkomsten. Hij deed dit met zoveel verve, dat hij 
bij sommigen de indruk wekte het ambt van predikant al 
jaren te bekleden.

Het was als een geschenk uit de hemel dat hij juist in deze 
moeilijke tijd voor ons beschikbaar was. Namens de ker-
kenraad mag ik Gijs hartelijk bedanken voor zijn inzet. We 
wensen hem van harte Gods zegen op de komende periode 
in zijn kerkelijke loopbaan.

ds. Douwe Boelens

Mijn ervaring in de PKB

Vanaf mei 2021 mocht ik als proponent werkzaam zijn bin-
nen de Protestantse Kerk Brussel. Mijn eerste ervaring bin-
nen de PKB gaan terug naar de dienst waarin ik werd ingeleid 
als proponent. De kerk was leeg. Er mochten maar vijftien 
mensen aanwezig zijn vanwege de coronamaatregelen.  
Als beginnende theoloog zorgde de coronapandemie voor 
een extra uitdaging. Weinig mensen kwamen naar de kerk, 
veel kerkelijk activiteiten lagen stil en als voorganger had je 
enkel de camera. Maar gelukkig evalueerden de corona-
cijfers goed, langzaam mocht er meer. Met als gevolg dat 
er ook meer gebeurde in de kerk. Als proponent vond ik 

dat een mooie tijd. We mochten de PKB weer heropstar-
ten vanwege de versoepelingen. Ik heb ervan genoten.  
Snel leerde ik mensen kennen, kwam ik bij mensen op bezoek 
en werd lief en leed gedeeld. Ook kreeg ik van de gemeente 
veel ruimte. Als jonge theoloog mocht ik mijn gang gaan. Ik 
mocht liturgische dingen proberen in de kerkdienst. Zoals 
een luisterlied, interactief preken tijdens de kerkkriebels en-
zovoort. Van de PKB kreeg ik de ruimte om te experimenteren.  
Een ander hoogtepunt was voor mij in de inzegening van 
Lex Budding als ouderling. Hij volgde Theo Orie op. Ik merk-
te tijdens deze dienst dat God zorgt voor zijn kerk door-
middel van een nieuwe ambtsdrager. Een andere mooie 
herinnering voor mij waren de WOTO-koffiemiddagen. 
Veelal zag ik nieuwe gezichten van mensen die niet meer 
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naar de kerk kunnen komen maar mij wel herkenden van 
de kerk. Ik heb genoten van die gesprekken die we in bras-
serie de ‘Lodge’ van Tervuren hadden. 

Via deze weg wil ik daarom de gemeente bedanken voor 
de mogelijkheden die jullie mij hebben geboden. Als jonge 
theoloog mocht ik zorgdragen voor onder andere WOTO. 
Ik kreeg van jullie vertrouwen om verantwoordelijkheden 
te dragen. En als ik misstappen maakte dan waren jullie be-
reid om mij op te vangen. In het bijzonder wil ik mijn colle-
ga’s Douwe en Bram bedanken. Samen waren we een sterk 
team. Onze intervisies waarin we met elkaar reflecteerden 
op ons werk zal ik missen. Ook regelden we daar praktische 
zaken en waren we samen creatief in het bedenken van op-
lossingen. Tevens wil ik alvast de kerkenraad bedanken. Ik 

heb genoten van de samenwerking met jullie. En ik heb mij 
altijd gesteund geweten door jullie. 

Voor nu breekt er een spannende tijd aan. Binnenkort zullen 
er verkiezingen zijn in de Kruiskerk te Heerde, Nederland. 
Als de leden akkoord gaan, zal ik een beroep ontvangen van 
deze gemeente. In ieder geval zal ik tijdens de dienst van 26 
juni afscheid nemen van de PKB als proponent. Deze datum 
stond allang vast. Tijdens deze dienst wil ik de gemeente be-
danken voor de fijne samenwerking. Ik hoop u dan de hand 
te kunnen schudden. Ook stond het al enige tijd vast dat ik 
in de zomer naar Zuid-Afrika zal gaan voor mijn studie. Wat 
ik in september ga doen is nu nog onzeker, misschien wordt 
ik dan wel predikant in Heerde…

 Gijs Bleijenberg

Financiën

Actie Vrijwillige Bijdragen – 2022
‘De regenboog – je bent welkom’

Op zondag 24 april is het jaarthema van de Actie Vrijwillige 
Bijdragen na de kerkdienst voorgesteld door Gerco van der 
Linden. Voorganger van dienst, Gijs Bleijenberg, speelde in 
op het thema doorheen de liturgie en we zongen alle verzen 
van lied 163a (zie verder in de tekst). Cathrien Orie legde 
ons vakkundig uit hoe het komt dat we kleuren zien in de 
regenboog.

De poster met regenboog die hangt aan de ingang van onze 
kerk geeft aan dat we er zijn voor iedereen, voor jou en voor 
onze gast.  Iedereen mag zich welkom heten.

De regenboog, 
 voel je gekoesterd door de kleuren, 
  een teken van licht en hoop.     

In deze onzekere en woelige tijden  met  een pande-
mie, een oorlog en milieurampen zoeken we steun, troost 
en liefde bij elkaar. In gebed thuis of in de kerk zoeken we 
hulp en kracht bij onze Vader. God is om ons heen. We zoe-
ken naar vrede, het witte licht dat je ziet als alle kleuren van 
de regenboog samenkomen en de hoop die wordt weerge-
geven door de groene kleur.
God zegent alle volken. Thuis en op zondag tijdens de vie-
ring in onze kerk staan we daarbij stil. 
In onze kerk mogen ook andere kerkgemeenschappen de 
zegen krijgen. 

Andere verenigingen (b.v. radiokoor,..) voelen zich ook wel-
kom en thuis in ons kerkgebouw. Onze deuren staan open 
voor iedereen.

Ontroerd kijkt Noach naar omhoog
en ziet de eerste regenboog,
een teken in de wolken:
God zegent alle volken.
(uit het Liedboek: lied 163a vers 4 – laatste 4 regels)

Het kerkgebouw onderhouden en behouden is belangrijk, 
zodat we nog lang de vreugde om het Woord van God 
mogen horen en ervaren.
Het daarbij behorende financiële plaatje blijft van cruciaal 
belang om het geheel draaiende te houden. Inkomsten uit 
de wekelijkse collecten en de Vrijwillige Bijdragen spelen 
hierin een hele grote rol.

In 2021 hebben we ongeveer hetzelfde bedrag ontvangen 
als in 2020. Hoewel het begrote bedrag net niet werd be-
haald, willen we onze grote dankbaarheid uiten aan alle 
gevers.

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 bijdrage(n) te storten, 
dan kan dat op onderstaande rekening met de vermelding: 
Vrijwillige Bijdragen 2022
Protestantse Kerk Brussel
IBAN: BE22 4331 1627 6147 
BIC of SWIFT: KREDBEBB
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De jaarlijkse folder geeft u meer detail over 2021 en belicht 
ook de verwachtingen van 2022. 
Ondertussen heeft u deze folder per email ontvangen. Als 
dat niet zo is of u wenst een papieren versie, dan kan u on-
dergetekende hierover contacteren.

De gemeenteleden die geen emailadres hebben, kregen 
deze brochure per post toegestuurd. 
Het jaarthema werd bedacht door Cathrien Orie (tevens 
opmaak van de folder), Gerco van der Linden en mezelf. 

De regenboog-illustratie hebben we van ds Douwe Boelens 
overgenomen.

Dank aan jullie allemaal.

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 2022

Jaar in, jaar uit…. de kerkbrief in jouw bus. Gezellig lezen 
met een kop koffie of thee of snel even opzoeken wat er de 
komende maanden in onze kerk en de VPKB staat te gebeu-
ren. Of misschien kijkt u wel uit naar het interessant artikel 
dat onze kennis weer verrijkt. 

Dank je wel aan de redactie!

In juni is het traditiegetrouw weer tijd om uw abonnement 
te vernieuwen. Deze inkomsten zijn erg nodig want de kerk-
brief laten drukken en verzenden heeft zijn prijs. We hopen 
dat u daarom dit jaar wederom uw abonnement betaalt. 
Dank je wel.

Het abonnementsgeld staat eigenlijk los van de Vrijwillige 
Bijdragen. De ontvangsten daarvan worden voor andere 
doeleinden nuttig gebruikt (zie brief en folder Vrijwillige 
Bijdragen 2022).

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

Opbrengst Actie Veertigdagentijd 

Het project van Protestantse Solidariteit “ Behoud van de 
schepping in Rwanda en de DR Congo” bracht, dankzij uw 

giften in de bus onderaan de trap, € 646,50 op (over dit pro-
ject: zie Kerkbrief april-mei).
Aan alle gevers heel hartelijk dank! 

Vanwege de vakantie van de redactieleden: 
Uiterste inleverdatum kopij Kerkbrief augustus-september: zondag 3 juli 

Verjaardagen 
75-Plussers

PKB

Juni

2/6 Rommy van Wechem

4/6 Carla Dille-de Jong

6/6 Janny  
van Oeveren-Moed

9/6 Mina de Bruijn

11/6 Otto Chrispeels

15/6 Fritz van der Harst

16/6 Annemarie Haverkorn 
van Rijsewijk

20/6 Nel Scholten- 
de Feyter

22/6 Bep van Kleef-Boks

Juli

1/7 Joke Boland- 
 van Gemeren

4/7 Willem Pieter  

 van der Weiden

9/7 Herman Somsen

9/7 Dirk Hudig

16/7 Fijtje de Boer-Fauré

26/7 Hans Gualterie  

 van Wezel

28/7 Gustaaf Vanhaelen
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Gemeentenieuws

Gesprek met Eugène en 
Fató Kitoko 

Op zaterdag 13 augustus, om 14.30 
uur trouwen Eugène en Fató in onze 
kerk, na het burgerlijk huwelijk in St 
Pieters Leeuw. Nadien een familiefeest 
in een zaal in Itterbeek. “We houden 
het beperkt: 40 volwassenen en 20 kin-
deren.  We hopen later in de kerk een 
kleine receptie te geven, maar voor de 
huwelijksdienst is iedereen die kan ko-
men, welkom”.  

Waarom trouwen jullie nu pas? 

Eugène: Omdat we naar elkaar zijn 
toegegroeid en dat het nu het mo-
ment is. Ik ben nu 40 en Fató 35.  
In 2018 zijn we volgens de traditie 
in Angola bij de familie van Fató ge-
trouwd. Ja, nadat we elkaar al 16 jaar 
kennen, sinds 2006, en samenwo-
nen! Rosaline is al 14, Giovanni 12 
en Stephanie 5 jaar.  Op 28 juni 2015 
hebben wij beiden belijdenis van ons 
geloof afgelegd en zijn Rosaline en 
Giovanni gedoopt door ds. Boelens.  
Dat was een heel mooi moment. 

Stephanie nog niet – dat is voor vol-
gend jaar denk ik. Eerst ons huwelijk!  

Hoe zijn jullie hier beland?

Fató: ik ben in september 2001 op 
het vliegtuig naar Nederland gezet 
met mijn twee broers. Mijn vader was 
overleden, mijn moeder is in Angola 
gebleven. Ik was toen 14 jaar. 

Eugène: en ik was 16 jaar toen ik met 
mijn broers en zus in Nederland kwam. 
Voor een puber was dat ingrijpend. Er 
woonde al familie in Nederland. Mijn 
moeder is jong gestorven, mijn vader is 
in Congo gebleven en was hertrouwd. 
Dat was moeilijk voor ons. Dus zijn 
we op het vliegtuig gezet. Maar ook 
in Nederland was het niet gemakkelijk 
om me als tiener aan te passen. Ik be-
landde in het technisch onderwijs en 
ben offsetdrukker geworden. 

Fató: Ik heb de opleiding bejaarden-
verzorgster gevolgd in Amersfoort. Ik 
had liever kinderverzorging gedaan. 

Hebben jullie elkaar daar leren kennen?

Fató: Ja en nee. Ik woonde in 
Barneveld.  Ik en mijn vriendin had-

den de bus naar school in Amersfoort 
gemist en toen stopte iemand en kon-
den we meerijden. Dat was Eugène: hij 
kende mijn vriendin. Dus dat was oké. 
Maar hij keek in de autospiegel altijd 
naar mij! Ik was 17, hij 23.  Hij heeft 
mijn telefoonnummer gevraagd, maar 
ik heb pas na 3 jaar voor het eerst een 
telefoontje van hem beantwoord! 

Hoe zijn jullie in ‘t Brusselse gekomen?

Eugène: mijn broer woonde hier en 
hij gaf mij een advertentie dat Colruyt 
voor hun drukkerij personeel nodig 
had, hier in St. Pieters Leeuw, 2 mi-
nuten hier vandaan.  Dat was in 2008. 
Ik ging het weekend vaak terug naar 
Amersfoort. Maar dat was niet vol te 
houden. Fató is één jaar later gekomen 
met de baby, Rosaline. Helaas heeft 
Colruyt de offset afdeling afgeschaft 
en aan een firma, hier vlak bij gegeven. 
Maar die firma heeft niemand van de 
Colruyt drukkerij overgenomen. Dus 
werk ik nu als drukker in Kessel-Lo: 
een ochtend of namiddag shift.  

Fató: Ik werk in de schoonmaak, half 
time, in een groot kabelbedrijf hier 
vlak bij. Dat is gemakkelijk vanwege 
de kinderen die hier naar school gaan. 

Gingen jullie in Nederland naar de 
kerk?

Eugène: We zijn van huis uit alle- 
bei protestant. Ik in Kinshasa – maar 
ik deed er niet zoveel aan.
In Nederland ging ik ook niet veel 
naar de kerk, was er niet geïnte-
greerd. Er was wel een Portugees-
Angolese kerk en ook een tweetalige 
Frans-Congolese – Nederlandse kerk. 
In Brussel heeft geduurd tot 2014 
voor ik de stap naar de kerk deed. 
Maar Fató heeft me gepusht.  Toen 
we hier voor de eerste keer kwamen, 
keken de mensen ons aan met een 
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gezicht van “jullie zijn hier verkeerd” 
en gaven suggesties van een andersta-
lige kerk! Maar we wilden een gewone 
Nederlandstalige kerk om te integre-
ren! Ik heb me ingezet voor de kinder-
nevendienst en nadien ben ik kerken-
raadslid geworden. 

Fató: Hier in Anderlecht is een 
Braziliaans-Portugese Pinksterkerk 
met toen ongeveer 300 mensen en 
met een ochtend èn een middag-
dienst. Na Covid zijn we eerder met 
100 mensen en is er alleen nog de 
dienst op zondagmorgen. Daar zijn 
we nu met een 50 à 60 volwassenen.  
We hebben elke week Bijbelstudie in 
groepjes van 8 à 10 mensen. Dat is 
aan huis met de kinderen erbij en met 
eten en drinken. Als een huisgroep te 

groot wordt dan splitsen we weer. Ik 
ben daar door een Braziliaanse vrien-
din mee naartoe genomen. 

Wat is jullie geloof?   

Eugène: de voetstappen van Jezus 
volgen. Er is zoveel onrecht en zin-
loosheid. In het geloof word je ge-
inspireerd en kom je tot rust.  In het 
geloof vind ik troost, ‘consolation’.  
Luisteren naar de wind, luisteren naar 
de stem. Dat heb ik nodig. 

Fató: Voor mij is het kernwoord liefde. 
Jezus was liefde. De Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest zijn liefde. Je kunt 
Jezus niet volgen zonder liefde.  En 
ook, dat er in het geloof vergeving is. 

Eugène: Na zoveel jaar samenwonen 
zijn de verschillen tussen ons beiden 
verminderd en willen we verder le-
ven in goedheid en liefde. Want: Het 
was niet zo gemakkelijk omdat we uit 
twee verschillende landen kwamen, 
twee verschillende gemeenschappen 
hadden. Nu zijn we zover dat we kun-
nen zeggen: liefde kent geen land. 

Fató: Ons geloof is sterker gewor-
den. We zijn ons leven samen vroeg 
begonnen. We hebben een hele weg 
afgelegd. Nu is het moment gekomen 
om in de kerk, vóór God, te trouwen. 
Voor ons is ons geloof belangrijk.  

 Interview A. Panhuis

In memoriam Nicole Troukens-Tasnier
5 oktober 1954 – 27 maart 2022

Op 6 mei werd in onze kerk een herdenkingsdienst gehou-
den voor Nicole Tasnier, echtgenote van Johan Troukens, 
in aanwezigheid van de familie en veel vrienden. Ds. Guy 
Liagre ging voor in de dienst. 

In 1990 stapte de oudste dochter Gwen op het lyceum 
van Laken in het vierde middelbaar over van zedenleer 
naar protestantse godsdienst. Daarop zocht vader Johan 
relatief snel contact met onze kerk. Hij engageerde zich 
bij Protestantse Solidariteit en werd voorzitter. Nicole 
werd lid van de raad van bestuur. Zo ontstond de lief-
de voor Afrika.  De droom voor hun pensioenjaren. Dit 
moest even worden uitgesteld omdat bij Nicole een tu-
mor werd vastgesteld die eerst behandeld moest worden.  
Maar acht jaar geleden vertrokken ze dan toch. 

Johan schreef: “Nicole heeft een lange weg afgelegd van 
haar atheïstische achtergrond tot haar belijdenis op vol-
wassen leeftijd”. Nicole werd kerkenraadslid en scriba. In de 
VPKB was zij secretaris  van de synodevergaderingen.  Als 
juriste zette zij zich ook in voor de kerk.  

Helaas doken na vijf jaar metastasen op en onderging Nicole 
weer therapie, tot een plotse ziekenhuisopname nodig was. 
Acht dagen later overleed Nicole, omringd door haar drie 
dochters, Gwen, Gaëlle en Tiziana die met spoed naar Zuid-
Afrika waren overgekomen. 

We wensen Johan, de kinderen en kleinkinderen de nabij-
heid van God bij dit te vroege verlies. 

 Antoinette Panhuis

In ons hart en in ons huis, 
De zegen van God.  
in ons komen en in  ons gaan, 
De vrede van God. 
In ons leven, op onze zoektocht, 
De liefde van God. 
Bij het einde en nieuw begin, 
De armen van God om ons te ontvangen 
Thuis te brengen. 
Amen.

 Iona Abbey Worship Book

De Geest van God  
is leven dat leven voortbrengt, 
de wortel van de wereldboom 
en de wind in haar takken. 
Zij is glinstering van leven 
aanlokkend alle lof, 
al het ontwaken, 
al het nieuw leven. 

Hildegard von Bingen (12de eeuw)
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Dank! 

Dank aan allen die geholpen hebben de narcisjes voor 80- 
plussers rond te brengen. Tünde en Douwe Boelens hebben 
o.a. heel de Noordkant van Brussel voor hun rekening ge-
nomen!  Ook enkele andere gemeentelleden wilden we blij 
meemaken met een bloem of kaart.  Op de foto een glun-
derende Wempie Talane (met Jan Willem Bronkhorst). 
De bijgevoegde Paaskaart was dit jaar een aquarel van Joke 
Koops-Bronkhorst. (zie vorige Kerkbrief p.11, helaas zonder 
kleur). Ook haar willen we nog bedanken en ook voor de 
mooie tekst erbij. 

 Raad voor Pastoraat

Terugblik op de wijkavond  
‘Mijn held en ik’ 

In de uitnodiging voor deze wijkbijeenkomst werd aan elke 
deelnemer gevraagd om een Bijbelse persoon in gedachten 
te hebben die een belangrijke betekenis heeft of met wie 
we ons gemakkelijk konden identificeren.
Mijn verhaal begint halverwege mijn tienerjaren. 
Ik heb een 7 jaar oudere zus die toen al volwassen was, uit 
werken ging en een eigen vriendenkring had. Ik was toen al 
iemand die graag thuis zat en zowel mama als papa hielp 
bij de verschillende taken in huis. Vooral tijdens de school-
vakanties. Vroeg opstaan en als iedereen uit huis was alles 
zo netjes mogelijk in orde maken voor ’s avonds. Strijken en 
schoenen poetsen was mijn grootste hobby. Ik vertrouwde 
toen al op – wat ik toen noemde - mijn buikgevoel. Mama 
zei dan steevast: oh er is vast en zeker bezoek op komst want 
onze dochter heeft weer eens haar poetsbui gehad. Mijn zus 
daarentegen zat in haar vrije tijd op haar kamer alleen of sa-
men met vriendinnen en hield bijbelbijeenkomsten en bid-
stonden. En dat dan afwisselend bij de ene en andere vriendin. 
Zij had bij de VPKB – met goed gevolg – een training voor 
het voorgaan in kerkdiensten gevolgd.

Jullie kunnen het jullie al een beetje voorstellen hoe pisnij-
dig ik was, dat ik maar zat te zwoegen en zij leuk haar zin 
deed. Tot ik op een dag in het evangelie van Lucas 10 de 
verzen 38 t/m 42 las Over het enig noodzakelijke. 

Ik citeer:
Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij 
werd ontvangen door de vrouw die Marta heette. Haar zus-

ter, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luister-
de naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag 
genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus 
toe en zei: ‘Heer kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al 
het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet 
helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo be-
zorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding nood-
zakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar 
niet worden ontnomen.’

Plots had ik een andere visie op de situatie. Marta en Maria 
stellen zich beide open voor de Heer en zijn boodschap, 
want beiden heten hem welkom. Toeval of niet, mijn tweede 
naam is Martha. Ik denk dat het evangelie duidelijk maakt 
dat bidden en handelen, spiritualiteit en pastoraal zowel als 
gebed en daden evenwaardig zijn. Waar het uiteindelijk om 
gaat is de ontmoeting met Jezus en onze naaste. Ik las laatst: 
‘Geen geloof zonder daden’ en dit is wel heel toepasselijk.

Ik heb toen ook mijn mening veranderd. Mijn geloof werd 
anders, sterker. Ik sta nu meer open voor wat de Heer mij 
zeggen wil.

Ook met mijn zus is alles nog o.k. hoor en de verhouding 
tussen ons beiden krijgt niemand stuk. Vanaf toen, als er 
iets gedaan moest worden was het altijd: jij bent Maria – ik 
ben Martha en samen maken we er het beste van.

Zij zit nu in een rusthuis en omdat ik zoveel mogelijk voor 
haar doe zegt ze me soms: ”spijtig dat ik niets voor jou kan 
doen”. Dan zeg ik haar: “weet je nog? Jij bent Maria en ik ben 
Marta dus is het belangrijk dat jij bidt zo dat ik de kracht 

Bijeen
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hebt om te doen wat de Heer van mij verlangt.” En dan 
glimlacht ze even…

Ik weet niet of ik hen nu helden of heiligen moeten noe-
men, maar dit verhaal heeft mij wel geholpen om de juis-
te prioriteiten te stellen. De hoogste prioriteit is wat Maria 

koos. Marta’s fout (mijn fout dus) was niet dat ze diende, 
maar dat ze kritiek had op Maria in plaats van te doen wat 
Jezus leerde. 

 Johanna Jonkman

Taizégebeden op 28 mei en 
25 juni

Iedere maand wordt er een Taizé-
gebed gehouden in Dilbeek.
Het programma van deze gebeden 
hangt in de inkomhal van de kerk.
Het zijn relatief korte bijeenkomsten 
met veel (Taizé-)liederen, gebeden en 
een Bijbellezing. Er is geen preek; wel 
een stilte waarin je kunt nadenken 
over de boodschap van die avond. 
Taizé-bijeenkomsten staan in het te-

ken van meditatie. Daarom worden 
de Taizéliederen een aantal keren ach-
ter elkaar gezongen: om op die manier 
een proces van meditatie op gang te 
brengen.
Iedereen is van harte welkom om eens 
zo’n Taizégebed mee te maken.

Misschien spreekt het meditatieve je 
aan.

Ze worden gehouden in de Dominiek 
Saviokerk, Stationsstraat 275, 1700 
Dilbeek. Ze zijn altijd op zaterdag-
avond, en ze beginnen om 20.00 uur.
Voorafgaande aan de bijeenkomst 
worden de liederen een halfuur lang 
ingestudeerd.

ds. Douwe Boelens

Bijbelkring in Wemmel op maandag 6 juni

Onze laatste Bijbelkring in Wemmel viel op maandagmid-
dag 25 april.
Die keer bespraken we de persoon van de ‘ongelovige 
Tomas’. Daarbij hoorde natuurlijk het beroemde verhaal uit 
Johannes 20:24-29.
Was die man een ‘ongelovige’? We konden het er snel over 
eens zijn, dat hij dat zeker niet was. Als er iemand van de 
leerlingen in die tijd een krachtige geloofsuitspraak heeft 
gedaan, dan was hij dat. Tegelijkertijd vonden we wel dat 
hij in het verhaal naar voren kwam als een onafhankelijke 
geest, en juist daarmee dwong hij bij ons een zeker respect 
af. In het Bijbelse verhaal is hij dus eigenlijk een voorbeeld-
figuur en, waarom niet, een ‘held’. Een gelovige held.

De laatste Bijbelkring van dit seizoen zal worden gehouden 
op maandagmiddag 6 juni. Op die bijeenkomst ronden we 
het boek “Mijn held en ik/ Autobiografisch bijbellezen” van 
Bert Dicou en Koen Holtzapffel af met een hoofdstuk over 
de stadssecretaris van Efeze (Handelingen 19:23-40).

De Bijbelkring begint steevast om 14.30 uur bij mevr. 
Annemarie Haverkorn thuis. Haar adres staat in het 
‘gemeenteboekje’.

Als iemand zich bij de kring wil aansluiten, is die persoon 
van harte welkom. Van tevoren opgeven bij Annemarie of 
bij mij is een voordeel. Dat mag telefonisch of per e-mail.

ds. Douwe Boelens

Welke dag is het?  
vroeg Pooh

Het is het vandaag,  
snibde Piglet

Oh, mijn lievelingsdag!  
zei Pooh 

Als

Als iemand beweert 
dat Madagaskar 
in de Atlantische oceaan ligt,

doe dan geen moeite 
hem of haar  
terecht te wijzen;

de ligging van Madagaskar 
zal er niet door 
veranderen

Jules Deelder 1944



13

VPKB

Geuzenfeest, zondag 14 augustus,  
St. Maria Horebeke  

In 1903 werd de eerste Zendingsdag gehouden in de 
Geuzenhoek in St Maria Horebeke. Onze zendelingen kwa-
men vertellen over hun werk in Congo en Rwanda. Er werd 
gepreekt en gezongen uit geliefde liedboeken.  Met auto-
bussen kwamen de protestanten uit het Vlaamse land en 
Zeeuws-Vlaanderen aangereisd. 

18 Jaar geleden veranderde het concept in Geuzenfeest, 
open naar buiten, met als start om 10 uur een oecumeni-
sche eredienst in de grote tent. ’s Middags is er een gastspre-
ker en tussendoor muziek en gezelligheid op de weide ach-
ter de pastorie. Er is animatie voor de kinderen en iedereen 
kan genieten van de natuur of het museum Abraham Hans 
bezoeken in het oude geuzenschooltje. De dag eindigt rond 
18 uur met een zangstonde in de kerk. 

De gastspreker voor dit jaar is de filosoof Bleri Lleshi, die 
wil ingaan op belangrijke thema’s, zoals inclusie, polarisa-
tie, integratie en dergelijke. Ook de actualiteit zal zeker aan 
bod komen. Bleri Lleshi is een Albanees filosoof, schrijver, 
docent, activist en nog veel meer. Hij zal ongetwijfeld zowel 
jong als oud kunnen boeien met zijn gedachtengoed en zal 
ingaan op vragen. 

Over de middag komt weer een heerlijk eetfestijn; het cate-
ringteam van het Geuzen-feest geniet ondertussen een rui-
me faam! De paella van vorig jaar was er een met vijf sterren! 
In de volgende Kerkbrief komt meer praktische informatie.

 Antoinette Panhuis 

Strop

Onlangs heb ik ze geteld. Het zijn er 
156. Met allerlei kleurenpatronen en 
afbeeldingen. Klassiek, ouderwets en 
modern. Ze hangen op hangertjes in 
mijn klerenkast. Gerangschikt naar 
kleur. Stropdassen. Verzameld tijdens 
een werkzaam leven op plekken waar 
het dragen van een stropdas een ver-
eiste was. Een teken van respect voor 
de gesprekspartner. Een teken dat je 
erbij wilde horen. Het laatste exem-
plaar kreeg ik van Janneke. Hij was van 
Diederik geweest en is versierd met 
steenbokken. Diederik was een steen-
bok, net als ik. Een bijzonder cadeau.

Bij de meeste stropdassen in mijn kast 
hoort een verhaal. Er zijn er nog die 
van mijn grootvaders en mijn vader 
waren. Die kun je herkennen want 
het laatste gedeelte van het dunne 
stuk is afgeknipt. Mijn vader gebruikte 
namelijk een methode waarmee je de 
das maar één keer hoefde te strikken. 
Daarna kon je hem met een elastiek-
je om de hals vastmaken en kon het 
laatste stukje, dat toch nergens meer 
voor diende, worden afgeknipt. Na 
gebruik werd de das, gestropt en wel, 
opgeborgen om bij de volgende ge-
legenheid in een minimum van tijd 
weer omgedaan te kunnen worden 
(doe je trouwens een stropdas ‘om’, 
‘voor’ of ‘aan’?).

Er zijn ook nog dassen uit mijn 
schooltijd, toen gehaakte en leren/
plastic exemplaren in de mode wa-
ren. Bewaard uit nostalgie en omdat 
je maar nooit weet of die mode ooit 
weer terugkomt. Gekke dassen zitten 
ook ertussen met grappige afbeel-
dingen. Gekocht in een opwelling 
maar daarna nooit durven te dragen, 
tenzij in zeer besloten kring. Er zijn 
dassen die herinneren aan bezoeken 
aan speciale instellingen of landen. 
Dassen met christelijke symbolen 
zoals degene die ik aan Steven Fuite 
gaf bij zijn afscheid van onze kerk. 
Daarop stond de tekst van de 10 ge-
boden om hem op het hart te druk-
ken dat hij zich zal moeten gedragen 

Ingezonden
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als Synodevoorzitter. Toch maar eens 
vragen of hij die ooit gedragen heeft? 
Iets zegt mij dat ik het antwoord al 
weet...
Dan zijn er die dassen die je soms kreeg 
(krijgt?) als je ergens een praatje had 
gehouden. Op een gegeven ogenblik 
werd bij de Wereldraad van Kerken 
de regel ingesteld dat je de helft van 
wat je kreeg voor een voordracht, aan 
de Wereldraad moest afstaan. Ik ben 
toen eens met een gekregen stropdas 
en een schaar naar de financieel direc-
teur gestapt met de vraag of hij het 
bovenste of onderste deel van de das 
wilde hebben (hetzelfde deed ik een 
keer met een fles wijn). Hij was ‘not 
amused’.

Ik ben opgegroeid in de traditie dat je 
in je zondagse kleren ter kerke gaat. 
Voor mannen hoorde daar onvermij-
delijk een stropdas (wat een morbide 
naam, trouwens) bij. De oplettende 
kerkganger kende na enige tijd het 

assortiment van dassen van manne-
lijke kerkleden. Wie kan zich bijvoor-
beeld Otto voorstellen op paasoch-
tend zonder zijn stropdas met eitjes 
erop? Tegenwoordig zijn mannen met 
stropdassen in de kerkdienst eerder 
uitzondering dan regel. Zelfs Dorus is 
er nu af en toe op te betrappen dat hij 
met open kraag verschijnt. Het lijdt 
geen twijfel dat de lossere levensstijl 
die veroorzaakt werd door Covid in 
niet geringe mate heeft bijgedragen 
aan dit proces van teloorgang. En het 
gaat hard. Sommige kringloopwinkels 
accepteren zelfs geen stropdassen 
meer. Dat is een teken dat de situa-
tie echt ernstig is. Het einde van een 
tijdperk?

Een stropdas is een decoratie en je 
kunt er een ‘statement’ mee maken. 
Als die stropdas verdwijnt, waarmee 
kan een man dan nog een ‘statement’ 
maken of zich decoreren? Met een 
tatoeage? Of met een dik (voetbalma-

kelaars)horloge? Dan blijf ikzelf liever 
maar wat saaier. Met weemoed kijk 
ik naar de kleerhangertjes met 156 
dassen. Ze zijn nu met pensioen en 
hangen er maar werkloos bij. Wat een 
strop!

 
 Rob van Drimmelen

Beste Rob, 

(Als eindredactrice heb ik je tekst al ge-
lezen en dus hierbij prompt een reactie)

156 stropdassen! 

Ik heb eens een patchwork van cra-
vatten gezien.  Neem naald en draad 
en naai ze aan elkaar! Misschien levert 
het een bedsprei op of op zijn minst 
een bont kussenovertrek. Misschien 
kun je die van Ru Haverkorn erbij ne-
men, een 20 à 30-tal. Gratis mee te ne-
men. Voor kleurencompositieadvies 
moet je bij Cathrien zijn.  

Maar jij noemt het een strop. Ik her-
inner me mijn broer die altijd zijn nek 
aan het uitrekken was alsof hij stikte 
in die strop. Hij is dan ook getrouwd 
zonder stropdas!  

Op de Assemblee van de Wereldraad 
van Kerken in Vancouver (1983) za-
ten de gedelegeerden alfabetisch. Dus 
ik als afgevaardigde van de VPKB – 
België vooraan. Zo genoot ik van de 
gebarentolk voor doven. Zij stond 
naar de assemblee gekeerd. Op een 
gegeven moment ging het over het 
verhaal van de Samaritaanse vrouw bij 
de put in gesprek met Jezus. ”…. Toen 
zei Jezus: haal je man … husband.”  Bij 

de tweede lettergreep greep ze met 
de tweehanden over elkaar naar haar 
hals. Je zou voor minder in de prosti-
tutie gaan! 

Maar mijn eerste reactie bij de titel 
‘Strop’ was “de stropdragers van Gent”  
1540.  De ongehoorzame Gentenaren 
moesten in witte of zwarte tabberd 
(naar gelang hun stand) met een strop 
om de nek voor de aangereisde Keizer 
Karel knielen, wat ze weigerden. Ze 
stapten fier rechtop door de straten 
van Gent. 

Buiten de poort van het Prinsenhof is 
(daar op de eerste verdieping is Karel 
geboren) staat een recent beeld van de 
stropdrager. Het leuke aan het beeld 
is, dat de knoop in de nek is (om)ge-
daan en het koord op de rug hangt.  
PS: de voorkant is nog leuker – maar 
dat past niet in een kerkbrief. 

 Antoinette 
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Op elk vlaggetje staat een letter, als je deze vlaggetjes samenhangt in juiste volgorde, krijg je het woord “PINKSTER”. 
Hang deze vlaggetjes naast elkaar en je hebt een mooie slinger om het Pinksterfeest te vieren. 
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Kerkenraad
Ds. Douwe Boelens – voorzitter 02 309 46 82
Dhr. Eugène Kitoko - diaken 0485 024 912
Mw. Paola Vitulano - diaken 0478 607 879
Dhr. Jart Voortman – diaken 02 358 57 29
Mw. Anita Bultena – ouderling 02 734 52 13
Dhr. Lex Buddingh – ouderling 02 772 70 23
Scriba: lex.buddingh@skynet.be
Dagelijks Bestuur
Dhr. Bert Kuypers – voorzitter 056 20 54 39
Dhr. Mark de Geus – penningmeester 02 660 53 33

Vrijwillige bijdragen: Mw. Ingrid Vercruysse 02 251 59 30
Commissaris gebouwen: Dhr. Theo Orie 02 466 54 90
Archivaris: Dhr. Wim De Hertogh 02 267 66 76
Website: Ds. Douwe Boelens

Kinder- en Jeugdwerk
Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst
Kinderkerk (tot 12 jaar):
Janneloes Bouman 0472 920 609
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):
Jart Voortman 02 358 57 29
Catechese: ds. Douwe Boelens 02 309 46 82

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

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

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

Zuid
 Dhr. Jart Voortman (02 358 57 29)

Oost
 NN

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

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

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant. 

Kerkgebouw
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel

Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Kerkelijk bureau en koster: Mark van Wechem

Telefoon: 02 512 03 67

E-mailadres: info@protestantsekerkbrussel.be

Predikant regio Brussel, ds. D. Boelens

Hoogveld 24, 1702 Groot-Bijgaarden

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

E-mailadres: dsdouweboelens@gmail.com.

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren
en Overijse: vacant

Consulent: ds. Petra Schipper

De koster en de predikant hebben op dinsdag  

hun vrije dag.

Rekeningnummers altijd op naam van 
Protestantse Kerk en BIC: KREDBEBB

Vrijwillige bijdragen:

IBAN: BE22 4331 1627 6147

Diaconie:

IBAN: BE42 7350 3273 4454

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

IBAN: BE41 4331 1482 7110

Kerkkriebels:

IBAN: BE49 7350 0729 3071

Exploitatie (voor alle andere betalingen):

IBAN BE89 7350 0834 2085

Walcourtstraat 103,
1070 Anderlecht

Voorganger: Dhr. Bram Meertens

Secretariaat:
p/a Johanna Jonkman
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


