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Redactie
ds. Douwe Boelens, ds. Anne Kooi,

E-mailadres
kerkbrief@gmail.com

Druk en lay -out
Drukkerij Colson, Zellik

De redactie behoudt zich het recht voor
om een ingezonden artikel in te korten,
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Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 

de artikelen en slechts ten dele voor de stijl.
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Meditatie
Kruistochten en spijkerbroeken

Ooit was het boek “Kruistocht in spijkerbroek” erg populair 
onder kinderen en tieners. Ik vermoed dat het ook bij veel 
leden van onze kerk in de boekenkast gestaan heeft en mis-
schien ook nu nog staat als een herinnering aan de tijd van 
de kinderboeken.
�ea Beckman schreef het boek in 1973 en ze kreeg er o.a. 
een Gouden Griffel voor. In 2006 verscheen er ook nog een 
film van, maar ‘the real thing’ bleef natuurlijk het boek.
Wat het boek zo populair maakte, was waarschijnlijk dat er 
heel wat avonturen in beschreven stonden en dat de jon-
geren in het boek zich organiseerden in een wereld waar 
de volwassenen het niet meer voor het zeggen hadden. De 
jongeren in het boek gingen hun eigen gang.

Het speelt zich af in de dertiende eeuw in Europa. Een grote 
stoet van kinderen trekt van stad tot stad met de bedoe-
ling om Jeruzalem te bevrijden van de Saracenen. Vanuit de 
landen die we nu Duitsland noemen, zijn ze, dwars door de 
Alpen, op weg naar Genua om daar de Middellandse Zee 
over te steken naar Jeruzalem.
Uiteindelijk blijkt trouwens dat ze gemanipuleerd worden 
door kwaadwillende lieden. Eigenlijk loopt die hele kinder-
kruistocht in een val, namelijk dat de kinderen als slaven 
verhandeld zullen worden. Gelukkig is er een hoofdpersoon 
die vanuit de twintigste eeuw in het verhaal terechtgeko-
men is. Hij kan als jongen uit een andere tijd ingrijpen en 
ervoor zorgen dat de kinderen uit de handen van de slaven-
handelaars blijven.

Door de straten van Brussel en andere steden trekt tegen-
woordig op donderdagen ook een kruistocht van jonge 
mensen in spijkerbroeken. Deze jonge mensen hebben zich 
spontaan georganiseerd om hun mening te uiten over de 
globale opwarming van het klimaat en over de laksheid van 
de wereldleiders om tot echte oplossingen te komen. De 
aanleiding voor hun demonstraties is reëel, en hun motiva-
tie om mee te doen komt voort uit verantwoordelijkheid. 
Vooral meisjes lijken het voortouw te hebben genomen. 
Hun kruistocht heet “Klimaatmars voor een betere toe-
komst”.

Het zijn soms koude en natte donderdagen waarop deze 
klimaatmarsen gehouden worden, maar dat houdt de jon-
gelui niet tegen om mee te doen; ze weten dat er snelle 
besluiten genomen moeten worden om de globale opwar-
ming van de aarde af te remmen of tot stilstand te brengen.
Onderwijzers en ouders weten niet goed wat ze met deze 
massale klimaatmarsen moeten beginnen. Er is wel zoiets 
als leerplicht, maar tegelijkertijd weten ze dat deze jongeren 
met recht opkomen voor hun eigen belangen en voor de 
belangen van allen die met de globale opwarming van de 
aarde te maken zullen krijgen.
Een aantal van hen heeft zich bij de jongeren aangesloten.

Het is goed dat deze ‘brossers’ of ‘klimaatspijbelaars’ het 
woord hebben genomen om de regeringen op hun verant-
woordelijkheid in de klimaatcrisis te wijzen.
Ze laten zich het woord niet meer ontnemen, omdat het 

verdere uitblijven van in-
grijpende veranderingen 
rond energiebeleid en 
consumptie onomkeer-
bare consequenties zou 
kunnen hebben.

Laat hun stem ook ge-
hoord worden in onze 
kerk, als plaats waar zor-
gen en hoop, angsten en 
moed gedeeld worden. 
In de inkomhal is een 
plaats ingericht waar al-
len een bijdrage kunnen 
leveren aan het gesprek 
over het klimaat. Iedere 
bijdrage aan dat gesprek 
is welkom.

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

Zondag 3 maart
Tieners ProJOP op bezoek, Jeugdkerk

Voorganger  ds. D. Boelens
Ambtsdrager T. Orie  
Gem.lid v.Dienst O. Chrispeels 
Collectant L. Buddingh
Welkom L. Buddingh 
Organist F. Snyers
Geluid C. Orie
Kindernevendienst Eugéne Kitoko
Babyoppas J. Wilbrenninck
Koffie Fam. Somsen, Fam.Voortman
Collectes 1 Keuze jeugdkerk, 2 Kerk

Zondag 10 maart
Dienst van Schrift en Tafel

Medewerking van het koor Sursum Corda 

 Voorganger  ds. A. Kooi
Ambtsdrager P. Vitulano
Gem.lid v.Dienst H. Schinkel
Collectant G. van der Linden
Welkom G. van der Linden 
Organist R. Auquier
Geluid Y. Sinnema
Kindernevendienst Annemieke Buddingh-Slim 
Babyoppas L. de Geus
Koffie F. Meiboom, Kyoung-Eva
Collectes 1 Diaconie, 2 Kerk

Zondag 17 maart
Met de gemeente Anderlecht bij ons 

Tevens dienst in kapel Zavelenborre om 11.00 uur 

Voorganger ds. D. Boelens 
Ambtsdrager T. Orie  
Gem.lid van dienst G. Minnee
Collectant M. De Geus
Welkom F. Vrydag
Organist A. Rusakova
Geluid H. Scholten
Kindernevendienst Anita Bultena
Babyoppas A. Panhuis
Koffie  Fam. Scholten, N. Vrydag
Collectes 1 VPKB, 2 Kerk

Zondag 24 maart
Jeugdkerk

Na de dienst theologielunch in de consistoriekamer

Voorganger ds. A. Kooi
Ambtsdrager R. van Drimmelen 
Gem.lid van dienst O. Chrispeels
Collectant M. Rahusen
Welkom J. Bastiaens
Organist R. Auquier
Geluid M. Heemskerk
Kindernevendienst Lex Buddingh
Babyoppas J. Bastiaens
Koffie  Fam. Bronkhorst, I. Modderman
Collectes 1 Kerk met Stip, 2 Kerk

Zondag 31 maart
Vocaal Ensemble Gaudeamus treedt op (zomertijd)

Voorganger ds. D. Boelens
Ambtsdrager P. Vitulano 
Gem.lid van dienst A. Kolodziejak
Collectant B. Kuypers
Welkom G. Heslinga
Organist S. Geerlof-Vandezande
Geluid C. Orie
Kindernevendienst Eugène Kitoko
Babyoppas A. Haverkorn van Rijsewijk
Koffie  G. Heslinga, Fam. W. De Hertogh
Collectes 1 Kerk en wereld, 2 Kerk

Zondag 7 april
Vrijwillige bijdrage

Voorganger ds. A. Kooi
Ambtsdrager R. van Drimmelen 
Gem.lid van dienst O. Chrispeels
Collectant L. Buddingh
Welkom L. Buddingh
Organist F. Snyers
Geluid B. Noë
Kindernevendienst Anita Bultena
Babyoppas J. Wilbrenninck
Koffie  Kyoung-Eva, H. Schinkel
Collectes  1 Diaconie, 2 Kerk

Let op: willen de vrijwillige medewerkers hun dienst con-
troleren, die kan afwijken van wat u genoteerd heeft!
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Berichten uit Anderlecht 
De diensten beginnen om 10.15 uur

Zondag 24 februari
Voorganger ds. D. Boelens
Ambtsdrager dhr. H. Van de Wouwer
Collecte Kerk

Zondag 3 maart
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager dhr. G. Van de Wouwer
Collectes Kerk, ‘Ik help een kind’

Zondag 17 maart
Gemeenschappelijke dienst in de Protestantse Kerk 
Brussel 

Zondag 31 maart
Voorganger ds. L. Bosgra
Ambtsdrager mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Op de volgende zondagen is er geen dienst:
10 maart, 24 maart, 7 april

Goede vrienden van de Bethlehemkerk,

In het nieuwe jaar hebben we eerst de binnengekomen sol-
licitaties voor de post van pionier uitvoerig bekeken. De sol-
licitatiecommissie kwam op 15 januari bijeen en koos drie 
kandidaten uit om een verder gesprek mee te hebben.
Op het moment dat ik u deze regels schrijf, hebben er twee 
sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. Een derde gesprek 
kan om concrete redenen pas later gehouden worden. Op-
nieuw moet gezegd worden dat de drie geselecteerde kan-
didaten elk onmiskenbaar sterke kwaliteiten hebben. We 
mogen dus goede hoop hebben voor het vervolg van de 
sollicitatieprocedure.

Op 26 november 2018 overleed mevr. Angèle Stevens op 
de gezegende leeftijd van 95 jaar; de afscheidsdienst vond 
plaats op zaterdag 1 december. Voorganger in de uitvaart-
dienst was ds. Gilbert Snauwaert en organist was ds. Bert 
Beukenhorst. �eo Stevens deelde met ons zijn herinnerin-
gen aan zijn zus (zie: “In memoriam”), met wie Leni en hij 
zich zo verbonden wisten.

Het was een mooie dienst met goede woorden en gezan-
gen. Het gezin Stevens bedankt iedereen voor alle liefdevol-
le betuigingen van medeleven.

Het Adventsontbijt op 2 december, ooit begonnen ten tijde 
van ds. Bert Beukenhorst, was een succes: “fantastisch, zoals 
altijd.” Dat zelfde kan gezegd worden van de Kerstviering 
op 23 december bij mevr. Johanna Jonkman aan huis. Er 
was een Kerstverhaal, veel liederen, een puzzel, een maal-
tijd: een hoogtepunt in het leven van de Bethlehemkerk. 
Het is fijn dat deze tradities voortgezet worden zolang de 
gemeente het aankan.

Rond de verkoop van de gebouwen is er nog weinig nieuws. 
Dat is zorgelijk, want de gebouwen hebben intussen wel 
onderhoud nodig. Er is nog steeds maar één verwarmings-
ketel, die zowel de kerkzaal als het gemeentelokaal moet 
verwarmen. Die ketel wordt dus zeer intensief gebruikt. Als 
die het niet houdt, hebben we een probleem voor de rest 
van de koude maanden. De enige echte oplossing is dat er 
een nieuwe ketel voor het kerkgebouw wordt geïnstalleerd.

Laten we hopen dat 2019 het jaar wordt waarin de verkoop 
van de gebouwen wordt afgerond, en waarin de pionier aan 
het werk gaat in “de Zuidwest-rand van Brussel”.

Ds. Leen Bosgra is bereid gevonden om in de toekomst af 
en toe weer voor te gaan in de Bethlehemkerk. Ds. Gilbert 
Snauwaert heeft laten weten dat hij in de toekomst lie-
ver niet meer zo vaak voorgaat. De Bethlehemkerk is hem  
onuitsprekelijk dankbaar voor de vele jaren waarin hij, ook 
na het bereiken van zijn emeritaat, zijn vroegere ambt als 
dienaar van het Woord op vrijwillige basis heeft uitgeoe-
fend.
Op 17 maart a.s. zou er oorspronkelijk een ‘kanselschuif’ 
plaatsvinden tussen de gemeenten van Anderlecht, Brussel 
en Vilvoorde. Aangezien er op dit moment te weinig do-
minees zijn om zo’n kanselschuif zinvol te laten zijn, wordt 
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de gemeente van de Bethlehemkerk op die dag van harte 
welkom geheten in de kerk aan de Nieuwe Graanmarkt. De 
kerkdienst begint daar om 10.15 uur.

Op woensdag 7 februari 2019 overleed mevr. Jeannine 
Goossens. Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 16 febru-
ari in het Crematorium van Ukkel. Ze was geboren op 25 
augustus 1945, ze overleed op de leeftijd van 73 jaar. Ze 

deed op oudere leeftijd ten tijde van ds. Leen Bosgra in de 
Bethlehemkerk belijdenis van haar geloof. We wensen haar 
nabestaanden troost en kracht toe.

Het ga u allen zeer goed in de tijd die vóór ons ligt en waarin 
ik u allen in goede gezondheid hoop te ontmoeten.

Met hartelijke groeten,

ds. Douwe Boelens, consulent

In Memoriam Angèle Stevens

Angèle’s kinderjaren verliepen zoals voor velen van ons, met ups en downs. Zij ging dagelijks vanuit Anderlecht met 
de tram naar de Siloschool in Laken.

Na de lagere school bleef ze thuis en moest in het huishouden helpen en op haar kleine broertje passen. Zij mocht 
wel naar de Evangelische Meisjes Club van Anderlecht.

In 1940 brak de tweede wereldoorlog uit. Ze was toen 18 jaar en leed honger, want er was niet genoeg te eten. Tij-
dens de zomervakantie mocht ik met haar naar Vlezenbeek en Lennik trekken en kwamen we meestal met twee 
goedgevulde grote zakken konijneneten thuis. We profiteerden er ook van om bij de boeren graan en brood te gaan 
kopen en andere voedselproducten, en die in de zakken te verstoppen.

Na de bevrijding verloofde zij zich met Jean Van Huylenbroeck, maar die moest zijn legerdienst nog doen in bezet 
Duitsland. In 1951 stapte ze in het huwelijksbootje. Haar man kwam vrij gehandicapt uit het leger en kon niet meer 
gaan werken. Angèle werd daarmee geconfronteerd en probeerde hem zo goed mogelijk bij te staan. Jean stierf vrij 
jong en Angèle kwam alleen te staan. 

Nu de zorg voor haar man wegviel, had ze ook meer tijd voor haarzelf en voor de kerk. 
Al gauw werd ze kerkenraadslid. Vanaf 1981 hielp zij mee aan de opvang van twee Vietnamese gezinnen die ons 
werden toevertrouwd. Later hielp ze mee in de boetiek van het PSC in de Gheudestraat in Anderlecht. Zij was ook 
jarenlang penningmeester van het Trefpunt. Zij deed dat heel secuur en zorgde er voor dat iedereen op tijd zijn 
bijdrage betaalde. Zij was een goede sopraan in het Bethlehemkoor en later ook in het Kringkoor.
In 2000 verhuisde zij van haar huis naar een appartement, waar zij tot 2015 alleen bleef wonen. Op het einde van 
die periode werd haar mobiliteit steeds minder. Zij viel dikwijls maar kon nog steeds alleen recht geraken. Tot op 
die bewuste zondag dat we haar niet op de uitkijk zagen achter het venster. We geraakten niet bij haar binnen en 
moesten de politie en een slotenmaker laten komen. We vonden haar helemaal in de war en lieten een dokter ko-
men die zei dat ze naar het ziekenhuis moest. Na haar herstel mocht ze niet meer alleen thuis blijven en werd zij in 
‘Alba’ ondergebracht. Daar verbleef ze tot haar overlijden.

Elk bezoek was voor haar een feest. De laatste tijd vroeg zij steeds of er nog geen dominee was. Ons antwoord was 
spijtig genoeg steeds negatief. We vertelden dat aan onze consulent ds. Boelens, en die bood onmiddellijk aan om 
haar samen met ons te gaan bezoeken. Dat gebeurde al heel snel en die dag was ze heel helder van geest en konden 
we samen, praten, zingen, bidden en dingen uit het verleden ophalen. Het was voor iedereen een hartverwarmend 
moment. Kort daarop kreeg ze trombose in haar been en kon ze niet meer rondlopen en bleef bedlegerig. Bij ieder 
bezoek zagen we dat ze achteruit ging. Op vrijdagavond 23 november zagen we dat het op zijn einde ging en ook zij 
was, zo scheen het ons, er zich van bewust. 

We begonnen voor haar bekende liederen te zingen en zij zong nog stilletjes met ons mee. Steeds weer opnieuw be-
gon ze te neuriën en tenslotte nam ze afscheid van haar kleine broertje. Toen we “tot volgende keer” zeiden, straalde 
haar gezicht ons tegen. 

�eo Stevens

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

Secretariaat van de kerk
secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com
Giften en bijdragen
IBAN: BE75 4250 1016 1151 BIC: KREDBEBB t.n.v. Protes-
tantse Kerk van Anderlecht
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Uit de Kerkenraad

Kerkenraadsvergaderingen van december  
en januari

Op 30 mei, Hemelvaartsdag, vindt dit jaar ProFest plaats 
in Gent. 
Tot nog toe heette dit de AKV (Algemene Kerk Vergade-
ring) maar dat klinkt niet erg dynamisch. 
Een kaars zal van gemeente naar gemeente reizen om ons te 
herinneren aan ProFest. Op de vergadering van 20 decem-
ber 2018 werd besloten dat ds. Anne Kooi binnen onze ge-
meente zal functioneren als contactpersoon voor ProFest. 
Ds. Anne Kooi schreef twee teksten over hoe wij de Maal-
tijd van de Heer vieren. Eén tekst is bedoeld om op te 
nemen in het Plaatselijk Reglement, de andere, van meer 
organisatorische aard, zal worden opgenomen in het Vade-
mecum. De eerste tekst zal ter goedkeuring worden voor-
gelegd aan de Gemeentevergadering die dit jaar, D.V., zal 
plaatsvinden op 5 mei (en niet op 14 april zoals eerder ge-
meld). De eerste voorbereidingen voor die vergadering zijn 
inmiddels al begonnen.

Op de oproep voor thema’s voor de wijkbijeenkomsten 
zijn nog geen reacties ontvangen. De kerkenraad besloot 
dat ds. Anne Kooi in februari zal spreken over Lucas. Daarna 
volgt Jart Voortman in maart over Karl Barth terwijl �eo 
Orie heeft aangeboden de serie in april te verzorgen over 
het thema “bidden”. 

Het groepje dat het doorlichtingsproces van onze kerk zal 
begeleiden heeft een aantal aanbevelingen voorgelegd aan 
de Kerkenraad. Voorgesteld wordt het proces in verschillen-
de etappes te laten verlopen. In de eerste etappe wordt een 
analyse gemaakt van de huidige situatie van onze gemeen-
te. Een tweede fase zou zich dan richten op het formuleren 
van beleid. Daarna volgen uiteraard nog de etappes van het 
uitvoeren en regelmatig evalueren van het beleid. Verwacht 
wordt dat een eerste bijeenkomst met de externe deskun-
dige Jaap de Lange in maart zal kunnen plaatsvinden.

De Kerkenraad besloot een aantal Kerstpakketjes te ver-
zorgen voor gedetineerden in de gevangenis van Leuven. 
We vernamen dat dit zeer op prijs werd gesteld.

Zowel tijdens de vergadering op 20 december als in de ver-
gadering op 17 januari sprak de Kerkenraad over de toe-
komst van ons kerkblad. Er is een prijsopgave gevraagd 
aan de drukker voor zowel het drukken als het af en toe 
opmaken van onze Kerkbrief. Voorlopig ziet het ernaar uit 
dat onze kerk de Kerkbrief zal kunnen publiceren op een 
tweemaandelijkse basis.

Het komt soms voor dat zich bij onze kerk mensen mel-
den die niet genoeg te eten hebben. Zij worden steeds ge-
wezen op de diensten die het Protestants Sociaal Centrum 
verstrekt maar die suggestie is niet altijd praktisch omdat 
het PSC niet bij ons in de buurt ligt. Daarom heeft �eo 
Orie contact opgenomen met Poverello, een organisatie 
die maaltijden verzorgt. Met Poverello is nu afgesproken 
dat onze kerk maaltijdbonnen kan uitreiken aan mensen 
die dit nodig hebben. De diaconie zal de kosten daarvan op 
zich nemen. Deze regeling is een experiment en na verloop 
van tijd zal bekeken worden of deze formule goed werkt.

Vanuit het Dagelijks Bestuur werd de Kerkenraad meege-
deeld dat offertes zijn aangevraagd voor een ‘opfrisbeurt’ 
voor onze kerkzaal. Wie weet zitten wij over niet al te lange 
tijd te glimmen in onze stoelen...

 Rob van Drimmelen, scriba

Gemeentevergadering ZONDAG 5 MEI na de dienst 

We hopen op een mooie opkomst zodat we het quorum 
bereiken. Vergeet niet eventueel uw VOLMACHT op te 
sturen naar het Kerkelijk Bureau. Dank!

Opbrengst collecten 
November 

Datum Eerste (€) Doel Kerk (€)

  4 268,90 Kirinda  147,60
  11  167,29 Diaconie  121,72
  18  94,30 VPKB  106,12
  25  252,06 Kerk en wereld  166,30

 December

  2  171,14 PSC 107,15
  9  176,70 Diaconie  159,35
 16  116,45 Vlaams Bijbelgen. 131,43
  23  196,74 Kerk en wereld  168,70
  25  442,64 Ik help een kind  272,10
 30  106,31 VPKB  116,75

Januari 2019

 6 135,55 Diaconie  78,32
  13  242,74 Leprazending  159,87
  20  192,20 Kerk en wereld  120,77
  27  162,00 PSC 85,80

 Totaal  € 2 725,02    € 1941,98

In deze rubriek wil de kerkenraad de gemeenteleden op de hoogte houden van de voornaamste (niet vertrouwelijke) onderwerpen 
die behandeld zijn, beslissingen die zijn genomen, alsmede van toekomstige plannen. Suggesies en vragen kunt u te allen tijde voor-
leggen aan de Scriba, robvandrimmelen4@gmail.com, die voor een zo snel mogelijke reactie van de kerkenraad zal instaan. 
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Bij de kerkdiensten 

Veertigdagenproject 
2019: Opvanghuis voor 
vrouwen TALITA 

Zondag 10 maart is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. 
Er volgen er nog zes tot aan Pasen. De kleur in de kerk is dan 
paars. Paars is de liturgische kleur van inkeer en bezinning op 
wat beter kan in je persoonlijke leven maar is ook gericht op 
het lijden in de wereld in al haar vormen. In de veertigdagen-
tijd wordt daarom in veel kerken extra aandacht gevraagd 
voor een bepaald project. Ook bij ons gebeurt dat. Naast de 
twee collectes tijdens de kerkdienst is er nog een derde col-
lecte. Daarvoor staat een bus onderaan de trap waar u een 
bijdrage in kunt doen. Daar liggen ook folders klaar met meer 
informatie over het project dat de kerkenraad dit jaar uitkoos: 
TALITA het opvanghuis voor vrouwen in Brussel Centrum. 

TALITA is een opvanghuis voor thuisloze vrouwen met of 
zonder kinderen, gelegen dichtbij onze kerk in de Begijn-
hofwijk. 
Elk jaar worden daar gemiddeld 50 à 60 volwassen vrouwen 
opgevangen en hun 50 à 60 kinderen. Deze vrouwen ver-
loren hun woning n.a.v. echtelijke problemen, uithuiszet-
tingen omdat de woning onbewoonbaar was verklaard of 
wegens schulden. Ook zijn er steeds meer vrouwen met een 
psychisch of psychiatrisch probleem. Tijdens hun verblijf in 
TALITA genieten alle vrouwen van een intensieve begelei-
ding, die hun kansen op hernieuwde deelname en integratie 
in de maatschappij bevorderen: vorming en tewerkstelling 
(dus een eigen inkomen), zorg voor lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid, verkrijgen van een verblijfsvergunning of 
voorbereiding op terugkeer naar het land van herkomst, en 
opvoedingsondersteuning voor hun kinderen. De begelei-
ding richt zich zowel op individuele ontplooiing (maatzorg) 
als op groepsdynamiek en het ontwikkelen van sociale vaar-
digheden. 

Het opvanghuis heeft een gemeenschappelijke woonvorm 
(van 11 volwassen vrouwen en 11 kinderen, d.w.z. 22 plaat-
sen). Gemiddeld verblijven de vrouwen er 3 à 4 maanden. 
De meerderheid vertrekt daarna naar een eigen woning. 
Sommigen worden in contact gebracht met andere sociale 
organisaties. Ook zijn er 3 transitwoningen, waar vrouwen 
na hun opvang tijdelijk nog wat langer kunnen verblijven. 
Ook daar worden zij begeleid tot hun vertrek naar een de-
finitieve woning. 

TALITA bestaat al bijna 19 jaar! Zij ontvangt subsidies voor 
de personeels- en werkingskosten van de sociale dienst van 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) 
en het Brussels Gewest. De vrouwen betalen zelf hun ver-
blijfskosten (“bed-bad-brood”). De laatste jaren hebben 
de besparingsmaatregelen van de Brusselse regering voor 
structurele projecten zoals TALITA een tekort in onze bud-
getten tot gevolg gehad. Hierdoor zijn giftwervingscampag-
nes onontbeerlijk geworden! 

TALITA KUM: “Meisje sta op” 

Jaren geleden heeft onze kerk dit vrouwenopvanghuis Talita 
ook al eens gesteund. Onze kerk deed ook meerdere ma-
len - niet tevergeefs - een oproep aan u voor klein huisraad 
voor vrouwen van Talita, die weer zelfstandig konden gaan 
wonen. Nu vragen we opnieuw uw steun en meeleven met 
dit zo zinvolle kleinschalige project: om vrouwen weer op te 
richten en te begeleiden naar een nieuw begin! 

Met dit veertigdagenproject hopen we een mooi bedrag 
aan TALITA te kunnen overmaken.
Bij voorbaat hartelijk bedankt. 
Uit naam van de kerkenraad,

Greet Heslinga

PS: Persoonlijke giften zijn van harte welkom. 

Als u bij uw overschrijving ‘ PKB-40 + fiscaal attest a.u.b’ ver-
meldt, dan wordt uw bedrag in de boekhouding van TALITA 
onder ‘PKB giften’ geboekt; u krijgt toch persoonlijk een fis-
caal attest. 

Peter of meter worden van TALITA?

Ook na de veertigdagentijd kunt u iets betekenen voor 
Talita d.m.v. een eenmalige of jaarlijkse gift. 

Voor giften boven € 40 kan een fiscaal attest afgegeven 
worden.

Bankrekeningnr. 068-2134571-16. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw inzet.

Brigitte Houtman, Directrice vzw Talita. 

Tel. 02/262 23 78

E-mail : talita.info@skynet.be

Website:www.asbltalitavzw.be 
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Concertkoor Sursum Corda in de dienst van 10 
maart

Begonnen als christelijke zangvereniging in Almelo, zong 
Sursum Corda, al in 1929 een eerste concert, de ‘Jahreszei-
ten’ van Haydn. Op zaterdag 9 maart treden ze met solisten 
op in de St. Pietersbasiliek in Gent met Rossini’s ‘Petite mes-
se solennelle’, om 19 u. De toegang is vrij.
Het concertkoor heeft aangeboden om op zondag 10 maart 
in onze kerk een paar stukken een paar stukken van Rossini 
te vertolken, o.a. het aangrijpende ‘Goede Vrijdag’-koraal. 
Ze sluiten af met een danklied van Mendelsohn. Sursum 
Corda: de harten omhoog! 

Oecumenische kerkdienst 17 maart
Op zondag 17 maart is er een oecumenische kerkdienst in 
de kapel Zavelenborre in Overijse. De voorbereidingsavond 
is op dinsdagavond 12 maart in de Pastoriestraat 1 in Over-
ijse om 20 uur.

De kerkdienst zal geleid worden door pastoor Roger 
Ghysens en ds. Anne Kooi samen. De dienst op zondag be-
gint om 11.00 uur in de kapel Zavelenborre, Frans Verbeek-
straat 158 B, Overijse.
Nadere informatie vindt u op: www.kapelzavelenborre.be

 

Bijbelleesrooster maart 
vrijdag  1 Lucas 6:1-11
zaterdag  2 Lucas 6:12-26

zondag 3 Lucas 6:27-38
maandag 4 Lucas 6:39-49
dinsdag 5 Lucas 7:1-10
woensdag 6 Psalm 53

donderdag 7 Lucas 7:11-17
vrijdag 8 Lucas 7:18-28
zaterdag  9 Lucas 7:29-35

zondag 10 Psalm 49
maandag 11 Jeremia 6:1-15
dinsdag 12 Jeremia 6:16-30
woensdag 13 Psalm 127
donderdag 14 2 Timoteüs 1:1-10
vrijdag 15 2 Timoteüs 1:11-18
zaterdag 16 2 Timoteüs 2:1-13

zondag 17 Psalm 52
maandag 18 Leviticus 1:1-9

dinsdag 19 Leviticus 1:10-17
woensdag 20 Leviticus 2:1-10
donderdag 21 Leviticus 2:11-16
vrijdag 22 Leviticus 3:1-5
zaterdag  23 Leviticus 3:6-11

zondag 24 Leviticus 3:12-17
maandag 25 2 Timoteüs 2:14-26
dinsdag 26 2 Timoteüs 3:1-9
woensdag 27 2 Timoteüs 3:10-17
donderdag 28 2 Timoteüs 4:1-8
vrijdag 29 2 Timoteüs 4:9-22
zaterdag  30 Leviticus 4:1-12
zondag 31 Leviticus 4:13-21

Gemeentenieuws

Van de Redactie
Hierbij ontvangt u het eerste nummer van 2019. Vanaf dit 
jaar gaan we tweemaandelijks. 
Hoewel u de informatie van februari al ontvangen hebt 
in het laatste nummer, is dit eerste nummer toch ‘febru-
ari-maart’. Volgende maand ontvangt u al het april-mei 
nummer. Dan juni-juli, aug-sept, okt-nov, dec-jan.

Omdat de lay-out niet meer door Lilian gedaan wordt maar 
door de drukker, is een maandelijkse kerkbrief financieel 
niet meer haalbaar en ook niet voor mij, als enige eindre-
dacteur. 
De inleverdatum voor de volgende kerkbrief vindt u steeds 
op p.2 onderaan. Alle artikels graag gewoon in ‘Word’ naar 
kerkbrief@gmail.com. 

Alle informatie over het plan om met een gezamenlijk 
‘Driekerken-blad’ te beginnen èn over de financiële situatie, 
vindt u in het jaarverslag, de katern in dit nummer. Daarom 

blijft de abonnementsprijs zoals voorheen € 20 (buitenland 
€ 30). 
We hopen dat u allen dit jaarverslag, als betrokkenen bij het 
reilen en zeilen van uw kerk, geboeid zult lezen. 

Antoinette Panhuis

Kerkkriebels 2019 
De kerkenraad en het voorbereidingsteam hebben 17 no-
vember geprikt als datum voor de kerkkriebels. Noteert u 
alvast deze datum! 

Onze vitrine in de hal
De vitrine is rondom beplakt met papier (zie voorpagina). 
Dat is om deel te nemen aan de vrije expressie over het 
klimaat. In en rond de vitrine is er plaats voor teksten, af-
beeldingen, materiaal etc. Geef uw mening langs deze weg 
vorm. Warm bij u aanbevolen!   

Cathrien Orie 

donderdag
vrijdag
zaterdag 

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
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Terugblik op voorbije activiteiten
Beste gemeenteleden,
Kerst is al een poosje voorbij. We hebben nog een vraagje. 
U hebt misschien een kerstbakje mogen meenemen of u 
hebt het bij iemand gebracht. Als het nog mogelijk is, wilt u 
bij een bezoek, of zelf, het mandje/bakje (met eventueel de 
oase er nog in) terug naar de kerk brengen? Dan moeten we 
er volgend jaar minder kopen. Alvast hartelijk dank. 

namens de Pastorale Raad, Jacqueline Bastiaens.

Kinderkerstfeest 

Sterretje Noor (Joyce Smit) kwam eens op de aarde kijken 
en zag een stad vol rommel maar ook hoe herder en wijzen 
het Christuskind welkom heetten. Bij elk van hen liet ze een 
straal achter. 

Oecumenische dienst voor de Eenheid der kerken 
Op 22 januari werd in de Sint Pauluskerk in Vossem voor 
de 30ste keer een oecumenische dienst gehouden in het ka-

der van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. 
Het thema was “Zoek het recht”, voorbereid door de chris-
telijke kerken in Indonesië. 
Op de foto’s zien we Rev. Simon Tyndall, predikant van 
de St. Paul’s English Speaking Church in Tervuren en Otto 
Chrispeels van de Protestantse Kerk in Brussel bij het uit-
spreken van de voornemens voor gerechtigheid, barmhar-
tigheid en eenheid. Op de achtergrond ds. Anne Kooi en 
pastoor Roger Ghysen van Overijse. 

De tweede foto toont het Ökumenischer Posaunenchor 
Brüssel. Dit koperensemble staat onder de bezielende lei-
ding van Pastor Johannes Reitze-Landau van de All Luthe-
ran Church of Brussels (rechts met groene stola).

 Otto Chrispeels

Amnesty International Vlaanderen,  
Schrijf-marathon 

Op 9 december schreven we o.a. voor Nawal Ben Aïssa, 
Marokko

Nawal Ben Aïssa kreeg 10 maanden voorwaardelijke gevan-
genisstraf omdat ze op sociale media opkomt voor betere 
gezondheidszorg en sociale rechtvaardigheid. Helaas werd 
Nawals gevangenisstraf midden januari bevestigd. De auto-
riteiten proberen met deze veroordeling anderen te intimi-
deren die zich willen uitspreken tegen het beleid. 
Amnesty International zet haar actie voor Nawal voort! 
PS: van de gevraagde bijdrage voor de postzegels bleef er € 50 
over: die hebben we overgeschreven naar A.I. Dank! 

Kerkkriebels 2018 
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Hierbij de foto’s en de afbeelding van de cheque van de 
Kerkkriebels 2018 die we overhandigd hebben aan Dar al 
Amal in Molenbeek, voor hun atelier ‘Maman-Bébé’. 

Greet Heslinga 

Verjaardagen 75-plussers  
in maart 

Onze gedachten gaan uit naar de jarigen met de 
hartelijke gelukwensen

  2/3 Greet Heslinga 

 9/3 Cobie Luyten-Berghout

  10/3  Bep Bevaart-Sijssens 

 12/3  Jos Vercruysse-Maes

 21/3 Rita Van Dijk-Oskam

 26/3  Heleen Rottier-Sprey

 27/3 Jan Prillevitz

Wijkbijeenkomsten

Centrum-West/Zuid
Steeds welkom in een wijk naar uw keuze

Zuid-Oost: dinsdag 10.30 – 12.30 
19 maart: Mw. Hanneke Verploeg, 3090 Overijse, 02 657 18 85
23 april: D. en J. Wilbrenninck, 3090 Overijse, 02 687 63 91
21 mei: D. en J. Wilbrenninck, 3090 Overijse, 02 687 63 91 

Noord: woensdag 20.00 
20 maart: fam. Haverkorn, 1780 Wemmel, 02 460 42 86 
24 april: H. Rooze en L. Sacré, 1780 Wemmel, 02 460 61 80 
22 mei: fam. Vrydag, 1020 Laken, 02 452 91 79

Oost/ Noord-Oost: donderdag 20.00
21 maart: fam. Chrispeels, 3080 Tervuren 02-767 30 18
25 april: fam. Bastiaens, 1970 Wezembeek-Oppem 02-767 67 35
23 mei: fam. Somsen, 3080 Tervuren 02-767 5448 

Iedereen is welkom op een van deze datums of adressen 
naar keuze. Graag op voorhand een telefoontje naar het 
gastadres.

Inleiders 
In maart zal Jart Voortman in wijk Noord en Oost/ NO ons 
inleiden in het theologische denken van Karl Barth, die in 
dec 1968, dus 50 jaar geleden, overleed. Ds. Anne Kooi zal 
hetzelfde doen op dinsdagvoormiddag in wijk Zuid-Oost. 
In april wil ds. Douwe Boelens het hebben over Rembrandt 
en de Bijbel. 
In mei wil �eo Orie een gesprek leiden over Het gebed/
bidden. 

Oecumenisch Forum
Ons oecumenisch platform organiseert op maandag 1 april 
om 20.00 uur de lezing:
 Het klimaat op ons bord
 Hoe ons eten de planeet kan redden

Inleider is Jelle Goossens (1984), communicatieverant-
woordelijke bij Rikolto (het vroegere ‘Vredeseilanden’) en 
gastdocent Globalisering & Duurzame Ontwikkeling aan 
de UCLL ( Hogescholen van de Katholieke Universiteit Leu-
ven-Limburg). 
Plaats: Cultureel Centrum Den Blank
 Begijnhof 11, 3090 Overijse

Samenscholen
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Bijbelleesgroep Tervuren

In februari zijn we op de wijkbijeenkomsten al bezig ge-
weest met het evangelieboek van Lucas. 
In de Bijbelleesgroep willen we verder op het boek ingaan. 
Een paar specifieke gedeelten zullen we uitlichten tijdens 
de maandelijkse bijeenkomsten bij mij thuis. Eén daarvan 
zal de ´veld-rede´ zijn, de pendant bij Lucas van Matteüs’ 
bergrede. 
We komen telkens op een donderdagochtend bij elkaar van 
10.30 uur tot ca. 12 uur. 
Dit zijn de data: 14 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni. 
Iedereen mag meedoen, maar meldt u zich a.u.b even aan, 
omdat er een beperkt aantal stoelen is. 

Ds. Anne Kooi

Bijbelkring in Wemmel

Op 11 februari hadden we onze laatste Bijbelkring. Die ging 
over de oproep in Lucas 5 van Jezus aan zijn leerlingen “om 
naar diep water te varen en daar hun netten uit te gooi-
en.” We praatten over signalen die mensen vroeger gaven, 
zoals Bijbellezing en gebed aan tafel, maar ook over onze 
eigen zoektocht naar nieuwe, passende signalen om Gods 
koninkrijk present te stellen.
De volgende Bijbelkringen zijn op 11 maart, 15 april 
(Maaltijd van de Heer), 20 mei en 10 juni. 
Ze worden, als altijd, bij het echtpaar Haverkorn aan huis 
gehouden. 

Iedereen is daar hartelijk welkom. We beginnen om 14.30 
uur.

18+ Lunch
Af en toe houden we na de kerkdienst een bijeenkomst in 
de Consistorie voor werkende en studerende jongeren: de 
“18+ Lunch”. De bedoeling is vooral dat jullie elkaar leren 
kennen en dat er gelegenheid is voor een gesprek over ge-
loof en kerk. 
Het is een lunch, dus we zorgen inderdaad dat er iets te eten 
(soep, broodjes) en te drinken (juice, koffie, thee) is. Je mag 
eerst naar de kerkdienst komen, maar dat hoeft niet. Je kunt 
dus ook rechtstreeks van thuis naar de lunch komen. De 
lunch begint om 12.00 uur.
De volgende 18+ Lunches zijn op 3 en 31 maart en op 14 
april.

Gemeentemiddag met Bijbelquiz 
In de namiddag van zondag 31 maart houden we een ge-
meentemiddag bij het echtpaar Haverkorn in Wemmel. Na 
het kopje koffie in de kerk wordt iedereen uitgenodigd om 
naar Wemmel te komen; daar wachten ons soep en brood-
jes.
Na het eten volgt o.a. de jaarlijkse Bijbelquiz van het Ne-
derlandse en Vlaamse Bijbelgenootschap. Ook is er gele-
genheid voor iets anders: voor een lied, een gedicht, een 
verhaal o.i.d. U kunt zich daarvoor opgeven bij Annemarie 
Haverkorn of bij mij. Elke inbreng is welkom.

ds. Douwe Boelens

ProFest in Gent! 

De datum van Hemelvaartsdag 30 mei komt naderbij. 

Om de twee jaar komen we met alle VPKB kerken uit 

het hele land, samen om te vieren, te praten, deel te ne-

men aan workshops en om creatief te zijn. Zeg maar een 

‘kerkendag’! Sommige gemeenten leggen een autocar in, 

maar individueel is de locatie in Gent ook heel makkelijk 

te bereiken, per trein en tram of met de auto.

Adres: Hogeschool Odisee aan ‘Het Rabot’ Gent. 

Protestantse Solidariteit

Dankzij uw steun hebben we tijdens de kerstcampagne  

€ 20.000 verzameld voor het orthopedisch centrum Ma-

centa in Guinee. Een super grote dank u!

Lies Gernaey en team

Overlijden Mevrouw Denise Beukenhorst

Met grote droefheid vernam de Synodale Raad het over-
lijden van mevrouw Christiane Denise Wagner, echtgenote 
van oud-Synodevoorzitter ds. Martin J. Beukenhorst. 
De dienst van Woord en gebed vond plaats in de William 
Tyndale-Silokerk Vilvoorde op zaterdag 19 januari 2019. 
Moge de familie zich getroost weten door de nabijheid van 
onze Heer. 
Namens de Synodale Raad,

ds. Steven H. Fuite, voorzitter

Vormingswerk

In aanloop naar de Europese verkiezingen, organiseren we 
een aantal avonden rond Europese thema’s. Deze thema’s 
zijn: Waarden, Migratie en Klimaat. 
We sluiten de serie af in mei met een wandeling door de Eu-
ropese wijk.

VPKB 

Overlijden Mevrouw Denise Beukenhorst
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20 februari 20 uur
Protestantse kerk, Dendermonde
Europa en het Klimaat – Karel Malfliet 

12 maart 20 uur
Zandpoortkerk, Mechelen
Europa en zijn waarden – ds. Stefan Gradl

28 maart 20 uur
Kerk ‘De Wijngaard’, Antwerpen-zuid
Europa en migratie – ds. Anne Kooi

12 mei 14 uur
Wandeling door de Europese wijk 
en bezoek aan Eurodiaconia 
o.l.v. Heather Roy en Stephan Burger 

Welkom!
Meer info: vorming.protestant.link 

Ee�e van der Linden

Kompaskampen, juli 2019 
Vanuit onze kerk gestart in 1959, blijft 
een Kompaskamp het leukste kamp ter 
wereld! Zeg het voort! 

Nog altijd warm aanbevolen! 

Locatie
Het kampterrein bevindt zich vlakbij Gembes, een dorpje in 
de provincie Luxemburg. We rijden er samen heen met de 
bus en vertrekken vanuit Brussel Noord.
Het kampterrein is rustig gelegen naast een idyllisch beekje 
midden in de prachtige natuur, ver weg van de dagelijkse 
technologie.

Prijs
De kampprijs bedraagt € 169. Het derde kind van eenzelfde 
gezin kan mee aan halve prijs. 
Elke deelnemer is verzekerd tegen ongevallen.

Zomerkampen 2019
De data voor de kampen zijn:

Ouwe Bollen  29 juni - 6 juli  gezinnen
Dupleks  6 - 13 juli  8 tot 12 jaar
Tripleks  13 - 20 juli  12 tot 16 jaar
Compleks  20 - 27 juli  16 tot 32 jaar
  
E-mail:  info@kompaskamp.be 
Tel. voor: dupleks 0032 478 55 23 23 
 tripleks 0032 485 16 57 90 
Adres:  De Kompaskampen vzw, Neerpoorten 14,  
 1861 Wolvertem
Internet:  Kompaskampen vzw. 
Er liggen een paar folders in de kerk. 

Kap 2019
Waar stond KAP ook al weer voor? Voor Kameraden, am-
bachtslieden, partners. Al in 1985 werd dit initiatief in de 
VPKB genomen, om elke twee jaar jongeren uit België, 
Rwanda, Congo-Brazzaville, Zuid-Afrika en Duitsland sa-
men te brengen, afwisselend in Afrika en Europa. Drie we-
ken lang! Zo heb je de tijd om elkaar cultureel beter te leren 
kennen. 
Dit jaar is België aan de beurt, van 10 tot 30 juli 2019, 
waarvan 10 dagen in Vlaanderen en 10 dagen in Wallonië. 
Het thema is “Laten we de schepping vieren”. Leeftijd 18-30 
jaar. Prijs € 339.

Informatie en inschrijving bij onze Franstalige jeugddienst, 
Service protestante de la Jeunesse, www.spj.be. Je kunt ook 
contact opnemen met ProJOP.

Grote Witte Tent (GWT)
Medewerkers gezocht!
Al meer dan 55 jaar organiseert de GWT tijdens de zomer 
kerk- en recreatiewerk in Dillingen, Luxemburg. Elk jaar 
zijn daar duizenden Nederlanders en Vlamingen op vakan-
tie. De GWT organiseert allerlei activiteiten zoals kerkdien-
sten, kinder- en tienerclubs, droppings, kampvuur en sport-
toernooien voor de campinggasten. Daarvoor zoeken we 
elk jaar teams om deze te animeren. 

We bieden je een interkerkelijke omgeving, waarin je men-
sen uit diverse kerken ontmoet en je gedurende 2 weken 
een leerzame en uitdagende tijd beleeft, van 17 juli t/m 1 
augustus 2019 of van 31 juli t/m 13 augustus 2019. 
Er is wel een verplicht voorbereidingsweekend in Neder-
land, 12-14 april 2019, waarin je jouw team leert kennen, 
het programma voorbereidt en getraind wordt voor het 
werk.

Meer info: www.grotewittetent.nl / facebook.com/grote-
wittetent / insta: @grotewittetent,
of mail Lianne van der Hek: teamleden@grotewittetent.nl 
of bel haar: 0031-252-685183.

Actualiteit: Vluchtelingen 
Er is heel wat te doen rond de veilige 
reisroute voor vluchtelingen. Ook in ons 
project hebben we er mee te maken, van-
wege ons engagement voor ‘Humanitaire 
Corridors’ in het project ‘Over Hoop en 
huizen’.

Terwijl we ons oorspronkelijk richtten op de huisvesting 
van pas erkende vluchtelingen die de opvangcentra moes-
ten verlaten, hebben we op verzoek van de Synodale Raad, 
ook het project Humanitaire Corridors mee opgepakt dat 
door Sint Egidius wordt getrokken. 
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Als VPKB hebben we samen met de andere kerken in Eu-
ropa en CCME ( Commissie van Europese Kerken voor 
Migranten) steeds geijverd voor veilige routes voor vluch-
telingen. Net als in Italië en Frankrijk gaf de samenwerking 
tussen geloofsgemeenschappen de mogelijkheid ons hier 
ook daadwerkelijk voor in te zetten. 

Voor de duidelijkheid: in dit project Humanitaire Corridors 
(H.C.), werden van overheidswege wel duidelijke criteria ge-
steld qua selectie en opvang. Het moest gaan om Syrische 
vluchtelingen in een kwetsbare leefsituatie, zowel christe-
nen als moslims, opgevangen in Libanon en Turkije. Wij 
mochten 150 mensen via een veilige route naar hier bren-

gen, wat we ook gedaan hebben. Wij staan als geloofsge-

meenschappen in voor de overtocht, dossierkosten en voor 

de opvang tot deze vluchtelingen erkend zijn. In die periode 

staan wij in voor het leefgeld en de huur. 

De groep van het project H.C. bestaat uit 41 vrouwen, 53 

mannen en 56 minderjarigen. Van de groep was 2/3 christe-

lijk en 1/3 moslim. Wij hebben als VPKB 12 personen opge-

vangen: 2 in Brussel, 2 in Vlaanderen en 8 in Wallonië. Voor 

5 personen mogen we rekenen op een financiële ondersteu-

ning van katholieke zijde via het bisdom. 

Werkgroep ‘Over Hoop en Huizen’

Evangelicalen en Trump

Al een paar jaar volgt ds. Anne Kooi de activiteiten van de 
Amerikaanse dominee Jim Wallis. Die laatste behoort tot 
de kringen van de evangelicalen. Dit zijn christenen die de 
persoonlijke ervaring van de verlossing door Jezus Christus 
centraal stellen en, de naam zegt het al, veel belang hechten 
aan evangelisatie. In Amerika vormen de evangelicalen een 
diverse groep. Onderzoek heeft aangetoond dat zo’n 80% 
van die groep in 2016 heeft gestemd voor Donald Trump. Er 
zijn echter ook evangelicalen die kritisch staan ten opzichte 
van de politieke en economische situatie in de Verenigde 
Staten en het beleid van Trump op vele terreinen verwer-
pen. Ds. Jim Wallis behoort al vele jaren tot deze laatste 
groep van evangelicalen.

Oorspronkelijk groeide hij op in een uiterst conservatief mi-
lieu maar hij ontworstelde zich daaruit in de loop der tijd. 
In de 70-er jaren van de vorige eeuw richtte hij de beweging 
“Sojourners” (bijwoners) op. De Sojourners komen vanuit 
hun geloof op tegen armoede, racisme en economische 
wantoestanden, en pleiten voor vrede en het bewaren van 
de Schepping. Hiertoe hebben zij onder andere een lobby-
netwerk opgericht dat de politiek in Washington probeert 
te beïnvloeden. Vertrekkend vanuit Mattheüs 25:31-46, 
komt Wallis tot de conclusie dat werken met armen en 
gemarginaliseerden altijd politieke implicaties heeft. Het 
bestrijden van armoede, discriminatie en racisme kan niet 
zonder het aankaarten van onderliggende politieke en 
structurele factoren. Het motto van Wallis is: “Geloven is 
persoonlijk, maar geen privézaak”.

Volgens Jim Wallis is de meest controversiële zin die hij ooit 
heeft geschreven: “De Verenigde Staten zijn gesticht als een 
blanke samenleving, gebaseerd op de genocide van een 
ander ras en vervolgens op het onderwerpen aan slavernij 
van nog een ander ras.” Wallis stelt dat racisme letterlijk ten 
grondslag ligt aan de Verenigde Staten. Dit racisme is vol-
gens Wallis een ‘zonde’, en verzet daartegen is een geloofs-
zaak.

Over de denkwereld van de intrigerende persoon die ds. 
Wallis is, heeft onze predikante Anne Kooi, samen met 
Herman Noordegraaf, een lezenswaardig en actueel boekje 
geschreven dat twee maanden geleden uitkwam. Voor het 
lezen ervan is wel de nodige kennis van het Engels nodig 
omdat er veel citaten in die taal zijn opgenomen in de tekst.

Anne Kooi en Herman Noordegraaf: “Jim Wallis, 
Evangelisch criticus van president Donald J. Trump”, 
Parthenon, Almere, Nederland, 2018 (110 p.), € 9,50

Rob van Drimmelen

Wat ik met u wilde delen
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Protestantse Kerk Brussel 
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel 

www. protestantsekerkbrussel.be

Protestantse Kerk Brussel 
Lidkerk van de Verenigde  
Protestantse Kerk in België

Kerkenraad
ds. Anne Kooi – voorzitter 02 782 15 54
ds. Douwe Boelens  02 309 46 82
mw. P. Vitulano – diaken  0478 607 879
dhr. T. Orie– ouderling  02 466 54 90
dhr. R. van Drimmelen – scriba 02 660 98 34
E-mail: robvandrimmelen4@gmail.com

Dagelijks Bestuur
dhr. B. Kuypers – voorzitter 05 620 54 39
dhr. M. de Geus– penningmeester 02 660 53 33
dhr. L. Buddingh– secretaris 02 772 70 23
mw. M. Rahusen– lid 02 767 09 41

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

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

Wijkindeling
Centrum West (ds. D. Boelens):
 mw Antoinette Panhuis (02 230 52 22)

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

Noordoost (ds. A. Kooi):
 mw. Jacqueline Bastiarens (02 767 67 35),
 mw. Marie-Françoise Couturier (02 731 75 54),
 mw. Nel Scholten (02 767 71 25)

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

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

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

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

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikanten. 

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

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

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

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

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

Vrijwillige bijdragen:
IBAN: BE22 4331 1627 6147
Diaconie:
IBAN: BE42 7350 3273 4454
Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)
IBAN: BE41 4331 1482 7110
Kerkkriebels:
IBAN: BE49 7350 0729 3071
Exploitatie (voor alle andere betalingen):
IBAN BE89 7350 0834 2085

Andere protestantse kerken
in de omgeving en het PSC

Bethlehemkerk , Walcourtstraat 103, 1070
Anderlecht; eredienst om 10 uur
(zie pagina: Berichten van Anderlecht)

William Tyndale Silo Kerk, Rondeweg 3, 1800
Vilvoorde; eredienst elke zondag om 10 uur

Protestants Sociaal Centrum: Cansstraat 12,
1050 Elsene; Directeur Alexia Byiza,
tel. 02 512 80 80; rekeningnummer
BE77 424554037142; Fiscale vrijstelling voor elke
gift vanaf € 40; Website: www.csp-psc.be




