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In de maanden oktober en november 

breekt bij ons in België de herfst aan. 

Het wordt kouder en de dagen wor-

den korter. In onze contreien is deze 

schommeling van de seizoenen een 

belangrijk deel van het verloop van 

het jaar. In de Bijbel speelt de herfst 

echter geen grote rol. Dit heeft er al-

les mee te maken dat het klimaat van 

de landen waar de Bijbel geschreven 

is, anders is dan het onze. Israël en de 

omliggende gebieden kenden geen 

herfst zoals wij dat hebben. Men vier-

de er geen Sinterklaas en kerstmark-

ten zullen er ook niet geweest zijn.

De herfst is traditioneel de tijd van de 

oogst. Dit is ook terug te zien in de 

relatie tussen het Nederlandse woord 

voor herfst en het Engelse woord har-

vest, wat oogst betekent. De oogst is 

wel een belangrijk thema in de Bijbel 

en we zien veel verwijzingen naar 

zaaien en oogsten in de beeldtaal 

van zowel het Oude als het Nieuwe 

Testament. De oogst is in een cultuur 

die van de landbouw leeft, misschien 

wel het belangrijkste moment van 

het jaar. Dit was ook het geval bij de 

Joden. Het was door de oogst dat 

een samenleving kon overleven. Als 

de opbrengst van de oogst niet groot 

genoeg was dan braken er hongersno-

den uit en destabiliseerde de volledige 

maatschappij.

In het Bijbelboek Leviticus lezen we 

over een speciaal gebruik dat de 

Israëlieten hadden met betrekking tot 

de oogst. In hoofdstuk 25 wordt het 

gebod van het jubeljaar door God ge-

geven. De Israëlieten kunnen zes jaar 

zaaien en oogsten, het zevende jaar is 

echter een jaar van rust. In Leviticus 

24:4 en 5 staat “Maar het zevende 

jaar moeten jullie het land laten 

rusten. Het is een sabbatsjaar 

dat aan de HEER gewijd is. Je 

mag dan je land niet inzaaien, 

je wijngaarden niet snoei-

en, het koren dat vanzelf 

opkomt niet als oogst 

binnenhalen en niet de 

druiven oogsten van 

je ongesnoeide wijn-

stokken. Het moet 

een jaar zijn van vol-

strekte rust voor het 

land.” 

 

 

 

God geeft de Israëlieten te kennen 

dat de aarde haar rust nodig heeft en 

dat zij niet onuitputtelijk kan wor-

den gebruikt door de mens. Voor 

een landbouwsamenleving moet het 

een groot risico geweest zijn gehoor 

te geven aan dit gebod van God. 

Omdat men leefde van de opbrengst 

van de oogst, kon een jaar niet zaai-

en en oogsten, catastrofale gevolgen 

hebben. De omliggende volkeren zul-

len dan ook raar hebben opgekeken 

van dit gebruik van de Israëlieten. 

Uiteindelijk is dit gebruik ook verloren 

gegaan. Men kon het niet opbrengen 

de aarde te laten rusten, want er valt 

zoveel uit te halen voor de mens om 

te gebruiken. Lering trekken uit een 

boek dat eeuwen voor de Christus ge-

schreven is, lijkt veel mensen onnodig 

of zelfs dwaas. 

Toch leren we, als we zien wat er met 

de Schepping gebeurt in onze tijd, dat 

deze Joodse wet helemaal zo gek niet 

was. We mogen van God zijn aarde 

voor ons gebruiken, maar hij vraagt 

ons om haar goed te behandelen en 

ook rust te geven en we leren meer en 

meer dat we haar die verdiende rust 

niet genoeg gegeven hebben in de af-

gelopen eeuw.

Bram Meertens

Meditatie
Oogst
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Kerkdiensten PKB
De diensten beginnen om 10.15 uur

Beste vrienden van de Bethlehemkerk,

Op het moment dat u deze Kerkbrief ontvangt, zijn onze 
kerkdiensten eindelijk weer begonnen. Daar zijn we na meer 
dan een half jaar zonder gezamenlijke erediensten ook ze-
ker aan toe. Het is geen gemakkelijke periode geweest, maar 
we gaan er vanaf dit najaar weer met frisse moed in. Ik heb 
er zelf ook weer zin in om voor te gaan in de diensten. Ik zal 
er weer aan moeten wennen. Het is bijna alsof ik opnieuw 
moet beginnen. 
De Kerkenraad is de week, dat ik dit schrijf, samengekomen 
en ik moet mijn bewondering uitspreken voor het vele werk 
dat Johanna en Henri in de afgelopen tijd ondanks alles heb-

ben gedaan. Het is fijn om 
mensen die zich zo inzetten, 
in onze kerk te hebben.
Zelf ben ik de laatste maanden 
van de zomer voor een groot gedeelte bezig geweest met 
het schrijven van mijn masterproef. Dat is één van de laat-
ste stappen in mijn studie. Met alle maatregelen die nog 
altijd gelden, is het moeilijk om afgeleid te geraken, dus ik 
kom gestaag vooruit. Hopelijk ben ik zelfs al klaar als u dit 
leest. Dan hoop ik me ook meer te kunnen richten op het 
pioniersproject. 
Ik was begin dit jaar al bezig met afspraken maken om meer 
te leren over pionieren in Anderlecht en de omgeving. Dit 
was lange tijd niet echt meer mogelijk. Het ziet er nu lang-

Gemeenteberichten  Anderlecht 

Zondag 4 oktober
Jumelage zondag

Bevestiging ambtsdrager, ‘overvliegen’

Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Jumelage ABL-Kirinda / Kerk

Na de dienst: spreekuur over Visie- en Beleidsplan

Zondag 11 oktober
Voorganger ds. Eefje van der Linden
Organist Raymond Auquier
Collecte Protestantse Solidariteit / Kerk

Zondag 18 oktober
Zo mogelijk: Dienst van Schrift en Tafel

met de kinderen, i.s.m Kindernevendienst
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Diaconie / Kerk

Na de dienst: Bijzondere Gemeentevergadering
over Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Zondag 25 oktober
Viering Hervormingsdag 

(start wintertijd!)

Voorganger Bram Meertens, ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte Prot. Theol. Faculteit / Kerk

Zondag 1 november
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers 
Collecte VPKB / kerk

Zondag 8 november
Voorganger ds. Gertjan Bikker
Organist Raymond Auquier
Collecte Prot. Sociaal Centrum / Kerk

Zondag 15 november
Kerkkriebels, Presentatie Visie- en Beleidsplan

Zo mogelijk m.m.v. Vocaal ensemble Gaudeamus 
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Kerk en Wereld / Kerk

Zondag 22 november
Gedachteniszondag voor de overledenen

Zo mogelijk: m.m.v. Vocaal ensemble Gaudeamus 
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte VPKB / Kerk

Zondag 29 november
1ste Advent 

Jeugdadventsdienst i.s.m. Jeugdkerk
Voorganger ds. Douwe Boelens
Organist Sabine van de Zande
Collecte ProJOP / Kerk
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 Uit de Kerkenraad PKB

Midden in de zomer, daarmee getuigend van een groot 
plichtsbesef, kwam de Kerkenraad op 23 juli bijeen in de 
consistorie. Wij vermoeden dat dit de eerste keer was dat 
eerbare ambtsdragers zich in korte broek in het kerkge-
bouw durfden te vertonen. Mochten ‘oudgedienden’ zich 
een andere gelegenheid herinneren dan horen we dit graag. 
We durfden die samenscholing niet op de gevoelige plaat 
vast te leggen; er circuleren immers al meer dan genoeg 
twijfelachtige beelden van BV’s op de sociale media.

Zoals ieder jaar, organiseert de jeugdwerking ProJOP op  
1 november een zaalvoetbaltoernooi. Onze kerk zal 
daaraan een bescheiden financiële bijdrage leveren. Jart 

Voorman en Bram Meertens zullen in onze kerk beschik-
bare voetbaltalenten ronselen om deel te nemen aan het 
toernooi.

Uiteraard sprak de Kerkenraad ook over de vraag hoe wij 
ons kerkelijk leven in praktische zin moeten aanpassen aan 
de omstandigheden die geschapen zijn door COVID-19. 
Van de ARPEE (Administratieve Raad Protestantse en 
Evangelische Eredienst) werd hiervoor een aantal richt-
lijnen ontvangen. Wat betreft het zingen in de kerk werd 
gekozen voor een formule waarin twee of drie voorzangers 
vooraan in de kerk pars pro toto de liederen zingen.

zaam beter uit en ik kan niet wachten om verder te denken 
en te werken aan een mooi pioniersproject waarbij we uit-
dragers kunnen zijn van Gods boodschap van liefde in onze 
eigen omgeving.
Ik wens jullie allemaal Gods zegen toe,

Bram Meertens

Zondag 4 oktober
Voorganger Dhr. B. Meertens
Ambtsdrager Mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Zondag 8 november
Voorganger Ds. D. Boelens
Ambtsdrager Dhr. H. Van de Wouwer
Collecte Kerk en PSC

Zondag 22 november 
Voorganger Dhr. B. Meertens
Ambtsdrager Mevr. J. Jonkman
Collecte Kerk

Secretariaat Bethlehemkerk 
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

Gedachteniszondag 22 november

Op zondag 22 november, de laatste zondag van het kerke-
lijk jaar, gedenken we de gemeenteleden, die in het afgelo-
pen jaar gestorven zijn.
Velen treuren om geliefden die gestorven zijn. Tijdens de 
lockdown in maart-juni stierven velen in eenzaamheid. De 

mogelijkheid om 
afscheid te ne-
men was er niet. 
De nabestaanden 
bleven verslagen 
en in diepe rouw 
achter. Omdat er 
enkel woorden 
resten, geven we 
graag dit gebed 
door: 

Rouwgebed

Dankbaar om wie je was,
wat je voor ons betekend hebt,
wat je vandaag nog betekent,
staan we je aan de aarde af.
Je levensadem keert weer terug naar God,
die jou het leven gegeven heeft.

Maar gezaaid als een herinnering is jouw lach, 
je grapjes, je vriendschap in ons hart.

Geborgen onder Gods beschermende vleugels,
mag je nu rusten in vrede.
Jouw naam blijft geschreven in Zijn hand.
Je blijft aanwezig in ons midden, 
want nog zullen we je naam noemen,
vertellen wie je was, 
gedenken wat je voor ons betekend hebt.

 Ds. Jannica de Prenter (PK Brugge)  
(uit: “Het VPKB-tijdschrift” sept. 2020) 
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Een ander punt van aandacht was de samenstelling van de 
Kerkenraad. Afgesproken werd een aantal kerkleden direct 
te benaderen met de vraag of zij bereid zouden zijn in de 
Kerkenraad zitting te nemen.

Aan het einde van het jaar zal onze kosteres Lilian Major 
met welverdiend pensioen gaan. De Kerkenraad werd in-
gelicht over de plannen van het Dagelijks Bestuur om een 
vervanger/ster voor haar te vinden.
Dit jaar zou ds. Douwe Boelens in aanmerking komen voor 
een maand studieverlof. Door allerlei omstandigheden zal 
dit worden uitgesteld tot 2021.

Op 9 september vergaderde de Kerkenraad weer in ge-
bruikelijke kledij. Een doopaanvraag werd besproken en 
kennis werd genomen van een voorstel van een architec-
tenbureau voor het repareren en vergroenen van de da-
ken van ons gebouw. Besloten werd een extra inzameling 
van gaven te organiseren voor het lenigen van nood in het 
zwaar getroffen Beirut.

Van de Commissie Kerkkriebels werd een voorstel ontvan-
gen voor de Kerkkriebels-zondag van 15 november. De 
veiling zal helaas een keer achterwege gelaten moeten wor-
den maar er zijn andere mogelijkheden om er toch nog een 
feestelijke dag van te maken.

De nodige aandacht werd door de Kerkenraad besteed aan 
het organiseren van de Gemeentevergadering van 13 sep-
tember. Ook voor deze bijeenkomst moeten we vanwege 
Corona afwijken van de gebruikelijke gang van zaken.

Na enige discussie werd het pijnlijke besluit genomen om 
het vieren van de Maaltijd van de Heer nog voor enige 
tijd uit te stellen totdat aangenomen kan worden dat de 
daaraan verbonden hygiënische gevaren verminderd zijn. 
Voor het dopen is waarschijnlijk wel een verantwoorde for-
mule te vinden.

Tijdens de recente jaarvergadering van het Protestants 
Sociaal Centrum werd geopperd dat het goed zou zijn als 
een predikant van één van de samenwerkende kerken een 
soort liaisonpersoon zou worden voor de andere predikan-
ten. Bram Meertens stelt zich hiervoor beschikbaar.

De Kerkenraad sprak ook over het project Gemeente in 
Perspectief (GiP). Meer informatie daarover vindt u elders 
in dit nummer.

Rob van Drimmelen, scriba

Gemeentevergadering 18 oktober 
2020

Hierbij nodigt de Kerkenraad van de Protestantse Kerk 
Brussel alle leden hartelijk uit voor een bijzondere 
Gemeentevergadering welke op zondag 18 oktober a.s. 
na de eredienst zal plaatvinden. Het enige agendapunt zal 
zijn het Beleidsplan 2020-2025, dat is opgesteld in het kader 
van het project ‘Gemeente in Perspectief’.
Een ‘hoorzitting’ over het ontwerp voor dit Beleidsplan zal 
plaatsvinden op zondag 4 oktober a.s. na de dienst.
U bent op beide bijeenkomsten van harte welkom!

de Kerkenraad

Gemeente in 
Perspectief 

Ons werk zit erop! De Werk-
groep Gemeente in Perspectief 
heeft haar Visie- en beleidsplan 
geschreven, dat u binnenkort 
ontvangt. Daarmee nodigen we u als gemeente uit, om in te 
stemmen met de beleidsvoorstellen, die we erin verwoord 
hebben. De werkgroep heeft de gemeente gehoord en ge-
raadpleegd in een dieptepeiling. We hebben dat gedaan op 
basis van ‘de waarderende gemeente’, zoals die eerder door 
prof. Jaap de Lange naar voren gebracht is. Daarna hebben 
we ons het afgelopen jaar bezonnen over wat nodig en mo-
gelijk is binnen onze gemeente en wat de komende jaren 
onze speciale belangstelling moet genieten.
Op 4 oktober zal er na de dienst een ‘hoorzitting’ worden 
gehouden voor de gemeente. Ieder kan dan opmerkingen 
indienen. Op 18 oktober zal de tekst worden voorgelegd 
aan de extra gemeentevergadering. De gemeente kan daar 
aangeven of ze het programma wil omarmen of toch nog 
wil wijzigen. Daarna neemt u als gemeente en neemt de ker-
kenraad in het bijzonder, de verantwoordelijkheid op zich 
om stappen in de, in het plan aangegeven richting te zetten.

Het Visie- en beleidsplan wil een perspectief schetsen. Dat 
wil zeggen dat we niet stilstaan bij de feiten alleen, maar 
proberen ons gezamenlijk functioneren beter te maken en 
op de toekomst gericht. Als we het met elkaar eens zijn dat 
onze gemeente gemiddeld ouder wordt en dat we dikwijls 
de afwezigheid van jongeren en kinderen opmerken, dan 
betekent dat dat we juist die generatie extra aandacht moe-
ten geven. Kinderen en jongeren een plaats geven en be-
langstelling voor hun ontwikkeling aan de dag leggen, dat is 
een van de taken die we ons willen stellen.
Voor deze gemeente is de zondagse eredienst van groot 
belang. Het is dan ook goed die te koesteren, maar ook te 
versterken, want we zien wel een dalend bezoek. Op dit 
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moment hangt dat ten dele samen met de Corona-crisis, 
maar de tendens is er allang. Daarom willen we een poging 
wagen om de diensten gevarieerder te maken, aantrekkelijk 
voor jong en oud.

Om de betrokkenheid bij onze gemeente te behouden of te 
vergroten, stellen we voor om meer onderlinge verbinding 
te creëren, zowel tussen de verschillende activiteiten in de 
gemeente, als tussen de generaties. Een thema dat door jon-
geren wordt uitgewerkt komt ook terecht in een gespreks- 
of studiegroep, of in een dienst, om maar een voorbeeld te 
noemen. Een bezinningsthema, waar we zoveel mogelijk 
mensen bij betrekken, is een ander voorbeeld.

Graag willen we ook wat opener naar de wereld om ons 
heen worden. Onze kerk heeft een centrale functie voor 
allen die op afstand wonen, maar staat ondertussen ook 
in het centrum van een grote stad. Kunnen we ook ver-
bindingen leggen tussen de gemeente en de omgeving? 
Het Protestants Sociaal Centrum verdient misschien meer 
steun dan het krijgt en zeker meer belangstelling. Ook een 
contact met het ‘House of Compassion’ hoort tot de mo-
gelijkheden, net als het Klein Kasteeltje. Laten we ook het 
pioniersproject in Anderlecht blijven steunen.

Tenslotte: de pandemie bracht aan het licht dat de kerken 
creatief met de moderne media kunnen omspringen. Dat 
moeten we, ook na de crisis, niet verliezen. Het stelt ons 
voor de vraag hoe we in de media van tegenwoordig pre-
sent willen zijn. Ons hele communicatiebeleid staat daar-
mee ter discussie.

In het Visie- en beleidsplan vindt u veel meer details en 
meer thema’s. En hiermee is het niet afgelopen. We stel-
len voor om een viertal ondersteunende werkgroepen in 
het leven te roepen. Daarmee doen we een appel op u, als 
gemeentelid. De groepen zijn: werkgroep eredienst, - ver-
dieping en bezinning en – communicatie; hierin zit ook de 
redactie van de Kerkbrief. De laatste werkgroep is inmiddels 
al actief. Bovendien stellen we een tijdelijke aanvulling van 
de Pastorale Raad voor om nieuwe mogelijkheden voor het 
pastoraat te zoeken.
We hopen dat deze plannen door u worden herkend en dat 
ze u uitdagen om, zoals in onze missietekst staat, het geloof 
met velen te delen.

Namens de werkgroep GiP, Leen Bosgra 

Leen Bosgra
Anderlechtse Weggevoerdenstraat 1
1070 Brussel
Telefoon: 02 5220742 / GSM: 0470 312078
Email: leen.bosgra@gmail.com

Actie Vrijwillige Bijdragen – 2020`  
‘Ranken zijn er vele, één is de stam’

`Vorig jaar, in 2019 hebben we 
het verzamelde bedrag ruim 
overschreden en daar zijn we na-
tuurlijk erg blij mee. Dank aan 
iedereen! Om die reden gaan we 
de uitdaging aan om dit jaar min-
stens hetzelfde doel te bereiken. 
Daar hebben we uw medewerking 
voor nodig.

Na afloop van de kerkdienst op 
30 augustus werd eindelijk het 
jaarthema officieel voorgesteld en 

werden de daarbij horende enveloppen - met folder voor-
zien van alle detail over 2019 – uitgedeeld. Ondertussen 
heeft u deze ook per post mogen ontvangen. Normaliter 
zou dit gebeurd zijn in april, maar door de huidige omstan-
digheden (Covid-19) is dit uitgesteld.

Tijdens deze kerkdienst werd uit de bijbel gelezen, luister-
den we naar de preek en zongen we het lied dat bij dit the-
ma hoort (Joh 15: vers 1-5; lied 970 ‘Vlammen zijn er vele’ 
vers 2).

Toen we in februari klaar waren met het uitwerken van dit 
thema, merkten we later dat dit thema een bemoediging 
kon zijn in de quarantaine-tijd.
Een moeilijke tijd waarbij het gevoel van ‘met elkaar ver-
bonden zijn’ belangrijk was.
Die verbondenheid is er niet alleen met elkaar, maar die is 
er ook met de kerk. Die verbondenheid met de kerk willen 
we natuurlijk zo goed mogelijk behouden. Dat kan door de 
kerk draaiende te houden met uw onmisbare steun, ook 
een financiële steun.

De ontvangen sommen worden o.a. gebruikt om bij te dra-
gen aan de personeelskosten, de financiering van de wer-
king van het kerkelijk bureau en uiteraard ook voor andere 
uitgaven. Deze staan, samen met de inkomsten, opgesomd 
in de hierboven vermelde folder.

Het spreekt voor zich dat wij de Vrijwillige Bijdragen van 
harte aanbevelen en hopen dat u ook dit jaar weer mee-
doet. Dank u wel voor uw giften.

Het thema kiezen en uitwerken doen we samen met 
Cathrien Orie, Lex Buddingh en Gerco van der Linden. Een 
hartelijke dank daarvoor.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse
Namens de commissie Actie Vrijwillige Bijdragen
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Abonnement Kerkbrief 2020 
herinnering

Wij willen u graag de betaling voor het abonnement op de 
Kerkbrief in herinnering brengen.

Mocht u het abonnementsgeld nog niet betaald hebben, 
dan willen wij u vriendelijk vragen dit alsnog te regelen. 
Helpt u mee het bedrag te halen dat het Dagelijks bestuur 
heeft begroot?

Zoals u wellicht weet, komen er kosten kijken bij het druk-
ken van de Kerkbrief en de verzending in binnen- en bui-
tenland. De ontvangsten van de Vrijwillige Bijdragen staan 
daar los van. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor 
andere doeleinden (zie ons jaarlijks project Actie Vrijwillige 
Bijdragen).

Het abonnementsgeld bedraagt € 20 voor lezers in België. 
Lezers in het buitenland betalen € 30.

Details van de rekening:
Protestantse Kerk Brussel
Kerkbrief
IBAN: BE41 4331 1482 7110 
BIC of SWIFT: KREDBEBB
Vermelding: abonnement 2020 

Namens de Administratie van de Kerkbrief. 
Ingrid De Hertogh-Vercruysse

ingrid@dehertogh.com Tel: 02 251 59 30

Scheppingsperiode:  
1 september tot 4 oktober

Elk jaar is er in de VPKB een speciale Scheppingszondag: de 
eerste zondag in september. Ds. Boelens gaf in zijn preek vol-
op aandacht aan het klimaat, dat om urgente veranderingen 
vraagt in ons gedrag. Hij bracht dit in verband met de oproep 
van de profeet Ezechiël om om te keren van een heilloze weg 
(Ez. 33:7-11.) Hij verwees in zijn preek ook naar de Pastorale 
Brief van de Synodale Raad: Mens waar ben je? 

De tekst van de brief (licht ingekort) staat onder de 
hoofding ‘VPKB’.

Juli 

5/7 VPKB  € 188.75

  Kerk   € 233.65

12/7 Kerk en wereld  € 116.70

  Kerk  € 127.63

19/7 VPKB  € 195.73

   Kerk € 166.10

26/7 Diaconie  € 119.70

   Kerk  € 197.00

Augustus 

2/8 Kirinda    € 127.00
  Kerk    € 85.25
 9/8 VPKB    € 114.40
  Kerk    € 77.75
 16/8 Kerk en wereld   € 123.20
  Kerk    € 59.66
23/8 PSC    € 120.50
  Kerk    € 81.80
30/8 VPKB    € 138.75
  Kerk    € 119.20

Collecteopbrengst

Saskia Loos, Rabotkerk Gent 

Gemeenteboekje
We herinneren u eraan dat u zich nog kunt laten inschrijven in het nieuwe gemeenteboekje.

Het formulier en uitleg bevond zich achterin de Kerkbrief van augustus-september, en er liggen formulieren in  
de hal van de kerk. U kunt ook uw gegevens doorsturen naar info@protestantsekerkbrussel.be.

Voor wie het boekje al heeft: graag even controleren of de gegevens juist zijn. 
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 Gemeentenieuws PKB

Jeugd

Jeugdcatechese: “Het is de bedoeling dat er twee catechese- 
groepen ontstaan: één voor jongeren in het secundair on-
derwijs, en één voor jongeren die het secundair onderwijs al 
achter zich gelaten hebben.”
Met betrekking tot de jongeren in het secundair onderwijs 
hebben we afgesproken dat het realistisch is om één keer 
per maand samen te komen, en dat dat eigenlijk na de kerk-
dienst zou moeten gebeuren. Het is nog niet duidelijk welke 
zondagen dat precies worden, maar de eerste bijeenkomst 
voor deze jongere groep van de Jeugdcatechese viel op zon-
dag 27 september. De catechese wordt gehouden in de 
Consistorie. Een nieuwe afspraak wordt onderling gemaakt.

In memoriam  
Flore Lemmens-Hanley

Door de VPKB gemeente in Brugge zijn 
wij op de hoogte gebracht van het overlij-
den van mevr. Florence (“Flory”) Lemmens-Hanley. 
Flory is jarenlang lid geweest van onze kerk tot zij ongeveer 
10 jaar geleden naar Blankenberge verhuisde. In het kerkblad 
van de Protestantse Kerk te Brugge werd dit gemeld: 

“Nu zijn alle grenzen weggevaagd, ik ben eindelijk nieuw 
en vrij; 
al wat ik in mijzelf niet veranderen kon, veranderde God 
in mij…” (A. Dierick) 

Mevrouw Florence Hanley 
(° Dunmurry, N.Ierland 27.06.1929 
† Blankenberge 13 augustus 2020) 

Zij was jarenlang lid in de Graanmarktkerk in Brussel, maar 
verhuisde naar een RVT in Blankenberge. Lichamelijke be-
perkingen verhinderden haar naar de diensten te komen in 
Brugge, maar zij was meelevend lid. Op 13 augustus is zij in 
haar slaap overleden op 91 jarige leeftijd. 

Omdat ds. Jannica de Prenter met vakantie was werd een 
afscheidsmoment verzorgd door Andries Boekhout (voor-
ganger PK Oostende). Wij boden aan de familie onze con-
doleances aan. 

Werkgroep 
Communicatie

N.a.v. het Gemeente 
in Perspectief-rapport 
wordt er een werkgroep gevormd om de Kerkenraad 
te helpen in het formuleren van een beleid inzake 
communicatie.

U mag uw wensen en gedachten over de Kerkbrief, Facebook, 
Whatsapp, e-mail Kronieken (tijdens de corona-lockdown) 
enz. doorgeven via de email: kerkbrief@gmail.com of via  
antoinette.panhuis@outlook.be. U kunt ook iemand van de 
Kerkenraad of Antoinette aanspreken, bellen of een brief-
je in hun hand duwen. (telefoonnummers: zie achterkant 
Kerkbrief)

Met name vragen we aan de jongeren en de beroepsactie-
ven om een reactie. Een eerste bijeenkomst van dat werk-
groepje zal plaatsvinden op 5 oktober. Het tijdstip spreken 
we onderling af.

Oktober

4 Nel Vrijdag-Moleman 
9  Nellie van Veen-van   
 Slooten
10  Martha    
 Veenhof-Sijtsema
13  Fien Meiboom
15  Marry Mastenbroek
16  Gert Minnee
22  Marijke    
 Chrispeels-Maas
23  Albert Vanhaelen

Verjaardagen van 
75-plussers 

Onze hartelijke gelukwensen 

gaan uit naar 

November

12  Eva Minnee-Hanssens
13  Frits Bastiaens
13  R. Zwart
17  Hennie Somsen- 
 Van den Berge
20  Tony    
 Christiaans-Bredewout
21  Jef Vanhaelen
22  Els Maassen
27  Hilde Van Hoorick
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VPKB

In Memoriam

Dominee emeritus  
Martinus Johannes 
Beukenhorst

Op 6 augustus 2020 overleed 
ds. em. Martin Beukenhorst 
in Melsbroek, 90 jaar oud. Er werd afscheid van hem geno-
men in een dienst van woord en gebed in het crematorium 
van Zemst. Een grote groep familieleden en vrienden woon-
den de plechtigheid bij.

Martin (Hans voor de familie) was tot zijn achttiende jaar, 
een “zoon” van onze gemeente aan het St. Katelijneplein. 
Hij ging theologie studeren aan de universiteiten van 
Lausanne en Straatsburg en startte als jonge predikant in 
de Franstalige gemeente in de Rue Belliard in Brussel en la-

ter in de Bexstraat in Antwerpen. Daarna werd hij beroepen 
door de gemeenten van Ronse, Dendermonde en tenslotte 
door de Silo-kerk in Laken. Uiteindelijk werd hij verkozen 
tot Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk 
in België.

De geliefde Bijbeltekst – ook de levenshouding – van ds. 
Beukenhorst, bovenaan de rouwbrief, staat in Micha 6: 6a 
en 8:
“Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, 
wat goed is en wat de HEER van u vraagt:
niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben,
en ootmoedig te wandelen met uw God”
Het woord ootmoedig moet hier niet gezien worden als ne-
derig of onderdanig maar wel als “oog hebben om recht te 
doen en om getrouwheid lief te hebben”.
Martin trouwde met Denise Wagner (overleden 2019) en 
samen hadden zij vier kinderen. Naast zijn drukke bezighe-

Samenscholen

Bijbelkring Wemmel

De Bijbelkring van 14 september in Wemmel hebben we 
moeten afzeggen. De eerstvolgende keer dat die Bijbelkring 
opnieuw bijeenkomt in het gastvrije huis van mevr. 
Annemarie Haverkorn is op maandag 12 oktober om 
14.30 uur.
De Bijbelkring staat open voor mensen uit alle wijken en 
voor andere belangstellenden. Als iemand geïnteresseerd is, 
mag die contact opnemen met mevr. Annemarie Haverkorn 
of met ds. Boelens. 
De daarop volgende bijeenkomsten zijn op 9 november en 
14 december. 

Kerkkriebels 2020….  
15 november 

De editie van Kerkkriebels dit jaar 
gaat door op zondag 15 november! 
We moeten noodgedwongen kiezen 
voor een alternatieve aanpak. Geen dienstenveiling zoals 
gebruikelijk, geen gezamenlijke lunch, geen pannenkoeken-
stand, geen tombola voor de kinderen.

De kerkdienst zal ‘anders-dan-anders’ zijn. Verbindend voor 
jong en oud!
Er is koffie na de dienst en er zullen broodjes en soep geser-
veerd worden.
“Kerkkriebels” is bedoeld om elkaar te ontmoeten, maar 
ook om giften te werven voor de kerk en voor een goed 
doel.
Het is nog maar de vraag in hoeverre dat gaat lukken. De 
voorbereidingsgroep, die anders al in juni samenkomt, 
denkt nog na over wat mogelijk is. Suggesties zijn welkom!
Als u foto’s heeft van recente gemeenteactiviteiten voor 
een PowerPoint presentatie, kunt u die doorsturen naar 
Theo Orie (orie.theo@gmail.com).
Wie mee wil doen met de voorbereiding, heel graag! Laat 
het me weten (greetheslinga@skynet.be). 
En nu maar hopen dat het coronavirus ook deze plannen 
niet weer verstoort. Meer informatie volgt nog! 
       

Greet Heslinga (coördinatie)
 
PS: Een aantal aangeboden diensten op Kerkkriebels 2019 zijn 
nog niet doorgegaan. Dit wordt opgevolgd en u krijgt zeker 
vroeg of laat nog een uitnodiging. 

Ik zie, ik zie ...
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den als zielenherder in diverse gemeenten maakte hij veel 
tijd vrij voor zijn gezin. 
Zijn oudste zoon ds. Philippe Beukenhorst, die namens de 
familie, sprak beschreef het als volgt: “Hij maakte tijd vrij 
voor zijn kinderen. Hij kon ook weer helemaal kind worden 
met ons vieren. Hij leerde ons tijd te nemen voor vakan-
tie: kamperen in de Provence of op Terschelling, of aan de 
Atlantische kust in Frankrijk. 
Hij vond aandacht voor een goede opleiding belangrijk. Hij 
hielp ons daarom alle vier bij het schoolwerk: Engels dictee 
oefenen, extra uitleg bij het vertalen van Latijnse teksten, 
adviezen bij het schrijven van verhandelingen. Mijn broer 
en ik konden later ook alle tijd nemen om langer te stude-
ren. Toen we het huis uit waren en onze eigen levens verder 
opbouwden, bleef Papa volop belangstelling hebben. Zijn 
tien kleinkinderen hadden zijn grote aandacht. Ze kwamen 
logeren en hoorden de hilarische verhalen die hij als opa ver-
zon. Hij was een echte vertel- voorlees- en spelletjes-opa”.

Ds. em. Willy Willems die de dienst leidde vergeleek de over-
ledene met een wijnstok met de volgende woorden: “Het 
evangelie vertelt de gelijkenis die Jezus gebruikt en waarin 
hij zich de ware wijnstok noemt met de woorden ‘Blijf in 
Mij en Ik in u’. Dit beeld kan men makkelijk betrekken op de 
ons ontvallen Martin Beukenhorst. Hij was de wijnstok in 
zijn gezin, in zijn kerk, in zijn leven. Een man op wie je kon 
rekenen tot in de kleinste dingen. Zo heeft hij veel vruch-
ten gedragen, ja goede vruchten gegeven. De wijnstok zo-
als Jezus zich hier noemt, komt ook ons als mens toe. Wij 
zijn ook wijnstokken door God zelf uitgezet in deze wereld. 
Daar zitten dan wel kwaliteitsverschillen in, maar dat blijft 
de diepmenselijke kant.
Ik heb geen enkel bezwaar om Martin als een goede wijn-
stok aan te duiden. Hij gaf mooie ranken, zichtbaar in zijn 
familie, zichtbaar in zijn kerkenwerk en de mooie ranken 
gaven goede vruchten. Zijn leven was een vruchtbaar leven. 
Typisch aan een wijnstok is dat die heel lang blijft staan 
en steeds weer nieuwe ranken maakt en nieuwe vruchten 
geeft. Martin wilde God dienen en dat doe je niet met naar 
de hemel te staren, maar door je inzet en engagement in 
deze wereld onder al die mensen die je wegen kruisen.”

Ds. Steven Fuite, Voorzitter van de VPKB kwam als laat-
ste kort aan het woord. Hij tekende Martin als een uiterst 
minzaam mens, met altijd een luisterend oor. Een goede en 
getrouwe dienstknecht van de HEER. Een man van het com-
promis; hij zocht oplossingen, geen conflicten.

Een emotioneel moment aan het einde van de dienst kwam 
er toen de vier kinderen van Martin en Denise zich rond de 
kist schaarden en samen luidop het Onze Vader baden.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen en hun partners, 
evenals broer Bert en zusters Helga en Greet, veel sterkte 

toe in de komende tijd. Zij bewaren een mooie herinnering 
aan hun vader, opa en broer. 

     Otto Chrispeels

Nieuw Informatiemagazine  
“ Het VPKB-tijdschrift” 

Er is een nieuwe VPKB tijd-
schrift verschenen! Een be-
scheiden informatiemagazine 
waarmee de begeleidingsgroep 
Communicatie en de Synodale 
Raad aan een vaak gehoorde wens tegemoet willen komen. 
In de huidige tijd zijn heel wat mensen in versneld tempo 
in de richting geduwd van digitale ontmoetingen en verga-
deringen. Dat geldt ook voor kerkmensen. Ik ben er zeker 
van dat het velen van ons deugd zal doen om weer eens een 
keer iets in handen te kunnen houden, een bladzijde te kun-
nen lezen en letterlijk te kunnen omslaan naar de volgende 
en dat van een tijdschrift waarin gepoogd wordt om onze 
verbondenheid met elkaar te benadrukken.

Reacties zijn welkom,
Ds. Steven H. Fuite, voorzitter Synodale Raad

PS: enige exemplaren van dit nieuwe tijdschrift liggen op 
de boekentafel in de hal van de kerk!

Oproep tot steun voor Beiroet

Brussel, 8 september 2020

Waarde zusters en broeders,

Op 4 augustus werd de Libanese hoofdstad Beiroet op-
geschrikt door een allesverwoestende explosie. De ramp 
kostte het leven aan 200 mensen. 300.000 mensen staan op 
straat. De ramp is een zoveelste klap voor de Libanezen. De 
explosie, veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat dat 
in een havenloods was opgeslagen, richtte een ravage aan. 
In Libanon veranderde een vredige dag in een fractie van 
een seconde in een complete nachtmerrie.
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De situatie in Libanon was al allesbehalve rooskleurig en 
met de opkomst van Covid-19 kampten de ziekenhuizen 
al met grote problemen. En plots werden ze ook nog ge-
confronteerd met duizenden gewonden. Het land gaat ook 
door een economische crisis. Libanon importeert het me-
rendeel van haar voedselbevoorrading en die bevond zich 
in de verwoeste haven; die is verloren gegaan waardoor er 
nu een groot voedseltekort is.

“We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het 
nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken 
niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de 
steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.” 
2 Korinthe 4, 8- 10`

Dit toepasselijk Bijbelvers is gekozen door de vertegen-
woordigers van de kerken in Beiroet die getroffen werden 
door de ramp in Beiroet van begin augustus.
Huizen en kerkgebouwen werden beschadigd, ramen en 
deuren werden weggeblazen. Vele Libanezen konden niet 
in hun huizen slapen en vonden hun huizen terug in puin.

Deze ramp laat niemand onberoerd. Samen met interna-
tionale organisaties kunnen we als Protestantse Kerk een 
bescheiden maar betekenisvolle bijdrage doen boven op 
de noodhulp van internationale organisaties. De World 
Communion of Reformed Churches (WCRC) roept al haar 
lidkerken – waaronder de VPKB – op om te bidden voor de 
mensen van Beiroet die door de ontploffing getroffen zijn. 
Zij heeft direct contact met de lokale kerken en de bevol-
king waardoor onze steun ook rechtstreeks bij de slachtof-
fers terecht komt en niet in de handen terecht komt van de 
corrupte overheid, die in gebreke is gebleven en medever-
antwoordelijkheid draagt voor deze ramp.

U kunt uw giften overmaken op de rekening van:
Protestantse Solidariteit
BE37 0680 6690 1028
met de mededeling: “Beirut Hope “.

Aangezien Protestantse Solidariteit ermee heeft ingestemd 
deze actie te beheren, zal er voor individuele giften een fis-
caal attest worden uitgereikt (voor giften van € 40 en meer). 

Gezien de uitzonderlijke situatie heeft de Synodale Raad 
zich ertoe verbonden om het bedrag dat door uw giften 
(collecten en individuele giften) vóór 31 december 2020 
wordt opgehaald, te verdubbelen.

Dank alvast voor uw medeleven en steun.

ds. Steven H. Fuite, 
Voorzitter van de Synodale Raad VPKB

PS: De fondsen zullen bestemd worden voor gezond-
heid, ondersteuning van families in grote nood, zieken-
huisbenodigdheden en groepen die zich plaatselijk in-
zetten om te helpen. 

In onze kerk zal er onderaan op de trap gedurende eni-
ge weken een collectebus staan waarin u uw giften kunt 
doen.

Pastorale Brief van de 
Synodevoorzitter 

“Mens waar ben je?”

Geliefde zusters en broeders,

Tijdens de Scheppingsperiode, 
van 1 september tot 4 okto-
ber, worden de 2,2 miljard 
christenen wereldwijd opge-
roepen om te bidden voor het behoud van de Schepping 
en om daarvoor zelf ook in actie te komen. (-)

Meer dan ooit tevoren dringt de urgentie voor het be-
schermen van Gods Schepping. Het afgelopen jaar zijn we 
getuige geweest van toenemende droogtes, bosbranden, 
sterke orkanen, overstromingen en mislukte oogsten. De 
biodiversiteit is verder afgenomen. Poolkappen smelten. De 
zeespiegel stijgt. De zee zelf raakt steeds meer vervuild en 
vergiftigd. Hitterecords werden nog maar eens gebroken. 

Als de huidige trends zich doorzetten, wordt verwacht dat 
de gemiddelde temperatuur op aarde aan het einde van 
deze eeuw bijna 4 graden Celsius hoger zou kunnen zijn. 
Dit zou catastrofale gevolgen hebben, vooral voor de meest 
kwetsbare mensen in de wereld. Zij wonen immers vaak in 
gebieden waar de risico’s op overstromingen ofwel grote 
droogtes het grootst zijn. Tegelijkertijd zijn degenen die het 
minst bijdragen aan de opwarming van de aarde ook vaak 
degenen die onder de effecten daarvan het meest te lijden 
hebben. Dit illustreert dat het bestrijden van de opwar-
ming van de aarde een zaak is van ‘klimaatgerechtigheid’ 
- de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten 
dragen van de noodzakelijke veranderingen. (-) 

De weg die we te gaan hebben is er één van zowel kleine 
als grote stappen. Op individueel niveau kunnen we klei-
ne stappen nemen. Iedereen kan wat doen. Zo zal bijvoor-
beeld de consumptie van vlees flink moeten verminderen. 
Ook in de manier waarop we ons verplaatsen moeten we 
meer rekening houden met effecten op het klimaat. Grote 
stappen zijn nodig op het institutioneel niveau, want een 
complete omwenteling is noodzakelijk, bijvoorbeeld waar 

Saskia Loos, Rabotkerk Gent 
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 Wat wij met u willen delen

De Lutherse Kerk  
in Wit-Rusland

Bron: Protestantse Kerk in Duitsland 
(EKD) 
Samenvatting van een interview 
met de dominee van de Evangelisch-

Lutherse Kerk in Grodno, Wit- Rusland. 
Hij is ook verantwoordelijk voor de ge-
meenten in Minsk en Witebsk, de enige 
drie Lutherse kerken in het land. `

Tijdens de massaprotesten openden 
de Rooms-katholieke, de Orthodoxe 
en ook de Lutherse kerk hun deuren 
zodat de demonstranten daar hun 
toevlucht konden vinden. Ook kwa-
men er mensen samen om te bidden. 
De Lutherse St. Johanneskerk bevindt 
zich naast het hoofdkantoor van de 
politie, zodat de ruimte rond de kerk 
afgezet werd door de politie. Alle ker-
ken luidden de klokken opdat de po-
litie zou ophouden de mensen af te 
ranselen. Tachtig mensen zijn vermist.

De Lutherse kerk heeft een bewo-
gen geschiedenis. Voor de Tweede 
Wereldoorlog behoorde de kerk bij 
het Consistorie van Warschau. Onder 
het communisme werd de kerk geslo-
ten en in onze kerk kwam het stads-

archief. Alle Lutheranen werden gede-
porteerd naar Kazakstan of Kirgizië. 
Wij hebben nu goede betrekkingen 
met de burgemeester van Grodno, 
maar allen te samen zijn we in ons 
land te klein in aantal om erkend te 
zijn. Dat betekent dat we geen buiten-
landse predikanten voor een kerk-
dienst mogen uitnodigen, ook niet 
uit Rusland. Financiële hulp of hulp 
‘in natura’ uit het buitenland moet 
officieel aangevraagd worden en niet 
elke hulp mag; bv. op steun voor onze 
elektriciteitsrekeningen enz. moeten 
we 18% belasting betalen. 
Voor ons diaconaal project voor de 
kinderen, “Kerstboomgeschenk”, ont-
vingen we in november pakketten 
van de Lutherse kerk in Polen. De 
toestemming van de autoriteiten om 
ze uit te delen ontvingen we pas in 
maart. Voor alles wat geen eredienst 
is, moeten we van de stad toestem-
ming krijgen. 

het gaat het om het terugdringen van het gebruik van fos-
siele brandstoffen, een herziening van het landbouw- en 
veeteeltbeleid, transportbeleid, stedenbouw, enz. Zo’n om-
wenteling is urgent want hoe langer we ermee wachten, 
hoe hoger de kosten en de inspanningen zullen zijn voor 
het bewoonbaar houden van onze aarde. (-)

Geliefde zusters en broeders, de opwarming van de aarde 
is zowel een materiële als een spirituele uitdaging. Het gaat 
immers ten diepste over de vraag wat de plaats en de rol 
van de mens is in Gods Schepping. Wat is onze verantwoor-
delijkheid voor de medemensen, dichtbij en veraf, nu en 
voor toekomstige generaties? Wat betekent het voor ons 
dat de aarde van de Heer is (Ps. 24:1)? Hoe gaan wij om met 
Gods opdracht om zorg te dragen voor deze Schepping 
(Gen. 2:15)? 

Het scheppingsverhaal vertelt dat God, na het scheppen 
van de mens, zag dat het zeer goed was (Gen. 1:25). Lang 
hebben we hieruit geconcludeerd dat de mens de kroon 
van de Schepping is. Maar met het scheppen van de mens 
houdt het verhaal niet op. De Schepping wordt voltooid en 
bekroond met een dag van rust - een heilige dag. Die rust, 

de Sabbat, is integraal onderdeel van het scheppingsver-
haal. De Schepping is niet compleet zonder rust en kan niet 
zonder rust. In Leviticus 25 wordt de Sabbat uitgebreid met 
het Sabbatsjaar en het Jubeljaar. Hieruit blijkt Gods sociale 
en ecologische opdracht voor de mensheid. 

Het is overduidelijk dat de aarde hoognodig toe is aan een 
periode van rust, niet voor één dag per week, zelfs niet voor 
één jaar maar voor lange tijd. Onze verantwoordelijkheid 
is enorm. De eerste vraag die God aan de mensheid stelde 
was: “Mens waar ben je?”(Gen. 3:9). Die vraag is pertinent en 
klinkt vandaag nog na. Hoe reageren we op die vraag? Ge- 
ven we thuis of verschuilen we ons zoals Adam en Eva? (-)

Geliefde zusters en broeders, de uitdagingen zijn enorm 
maar wij staan er niet alleen voor. Wij houden vast aan Gods 
nabijheid zoals die geopenbaard is in Jezus de Christus en 
wij bidden ons de inspiratie en de kracht toe van de Geest 
die het gezicht van de aarde vernieuwt (Ps. 104:30). 
Wij wensen u een betekenisvolle Scheppingsperiode toe.

Namens de Synodale Raad,
ds. Steven H. Fuite
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Het merendeel van onze gelovigen 
zijn Wit-Russen. Wij hebben ook één 
Duitse, één Estse en één Finse familie. 
We zijn van plan om nieuwe gemeen-
tes te stichten en we zijn de kerk in 
Polen, in het bijzonder de gemeente 
van Bialystok en de Lutherse bisschop 
van het Masuren-diocees dankbaar 
voor alle steun. Wij worden regelma-
tig voor hun predikantenconferenties 
uitgenodigd. We hopen dat onze di-
akenen die zich voorbereiden op het 
predikantschap, aan de Theologische 
Academie in Warschau zullen mogen 
gaan studeren. 

[Er is ook een Federatie van de 
Evangelische Lutherse kerken in 
Rusland, Oekraïne, Kazachstan, 
Kirgizië en Oezbekistan, de 
Republieken van Centraal Azië en 
de Zuidelijke Kaukasus (ELKRAS). 
De oorsprong ligt in het Tsaristisch 
Rusland dat een grote Lutherse Kerk 
had. Nadat die bijna verdwenen was, 
is er nu nog steeds een proces be-
zig om die gelovigen op te sporen 
en gemeenten te consolideren. De 
Protestantse Kerk in Duitsland steunt 
dit proces intensief.]

Een nieuw woord

Het Oranje Fonds (Nederland) begon, 
samen met het Genootschap ‘Onze 
Taal’ (NL en B), in juli de zoektocht 
naar een nieuw woord voor de spe-
ciale band die ontstaat als twee men-
sen elkaar uit het niets helpen. Als je 
bijvoorbeeld je boodschappen laat 
vallen en een onbekende ongevraagd 
helpt met oprapen. De volgende keer 
dat je elkaar ziet is er een voelbare 
band. Uit zuidelijk Afrika kennen we 
ubuntu, in het Fries heb je mienskip 
en in het oosten van Nederland noa-
berschap. Allemaal woorden die iets 
soortgelijks betekenen, maar in het 
Nederlands was er nog niets.

De jury selecteerde uit bijna 1500 in-
zendingen drie woorden: 
warmhartigheid (afgeleid van barm-
hartigheid), soco (van sociale cohesie/ 

sociaal contact) en plotsbond (de 
band ontstaat plots en zorgt voor ver-
bondenheid). Bijna 70 procent koos 
voor warmhartigheid. 

Het woord “warmhartigheid” werd 
ingestuurd door 3 personen, o.a. ds. 
Katelijne Depoortere (Brasschaat). 

Katelijne: 
“Het woord warmhartigheid ligt 
naar mijn gevoel tussen het oubollige 
barmhartigheid en het al bestaande 
adjectief warmhartig in.

Voor mij vindt het zijn inhoudelij-
ke oorsprong in het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan, het verhaal 
dat vertelt dat je ieders naaste kunt 
zijn, op het moment dat iemand je 
nodig heeft. Het gaat ook over barm-
hartigheid, in het Hebreeuws verwant 
met baarmoeder en dus met (moe-
derlijke) warmte en zorg”.

Mopje 

De zusters laten een nieuw gebouw 
optrekken naast het oude klooster. 
Een van hen merkt dat de mannen 
vóór het middagmaal nooit bidden 

en ze vraagt aan moeder-overste of ze 
hen daarop mag wijzen.

 - Ze zullen je uitlachen, zegt ze, ik 
heb een beter idee: vijf minuten vóór 
schafttijd zal ik binnengaan in hun 
keet en een plaatsje zoeken aan tafel. 
Van zodra ze binnenkomen, zal ik een 
kruisteken maken en beginnen te bid-
den. Ze zullen allemaal meebidden. 
Om vijf voor twaalf stapt moe-
der-overste binnen in de keet met een 
boterhamdoos en een thermoskan in 
haar handen. De mannen lachen zich 
een bult. 

- Kennen jullie Jezus Christus? vraagt 
moeder- overste geërgerd.
- Nee, antwoordt een van de bouw-
vakkers en hij vraagt aan de man 
naast hem of hij hem kent. Die kent 
hem ook niet en stelt voor om het aan 
de baas te vragen die nog buiten op 
de werf bezig is. 

Nog voor moeder-overste kan reage-
ren, rent hij naar buiten en roept naar 
zijn baas: 
- Ken jij Jezus Christus?
- Ja! antwoordt de baas
- Kun je me zeggen waar hij is? Zijn 
vrouw is hier met zijn boterhammen.
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Het complimenten doosje
In de kerk leren we over de bijbel en God. 

We leren ook dat het belangrijk is om goed met elkaar om te gaan. Het is belang-
rijk om goede dingen te zeggen en te denken aan elkaar en anderen. 

 

Vraag aan je moeder of vader een leeg doosje. Versier het. Je kunt van alles 
gebruiken. Gekleurd papier, glittertjes, stickertjes of je maakt er zelf tekenin-
getjes op.

Geef complimentjes aan jezelf. Hieronder zie je een voorbeeld van een com-
plimentenkaartje. Schrijf erop wat je goed hebt gedaan en bewaar het in het 
doosje.

Bedenk nu complimentjes voor anderen. Bewaar ze ook in het doosje. Later kan 
je ze misschien geven aan de persoon voor wie het complimentje bedoeld is.

Erna
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Kerkenraad
Ds. Douwe Boelens – voorzitter  02 309 46 82 
Dhr. E. Kitoko - diaken 0485 024 912
Mw. P. Vitulano - diaken  0478 607 879
Dhr. J. Voortman – diaken 02 358 57 29
Dhr. T. Orie – ouderling  02 466 54 90 
Dhr. R. van Drimmelen – ouderling 02 660 98 34 
en scriba. E-mail robvandrimmelen4@gmail.com 

Dagelijks Bestuur
dhr. B. Kuypers – voorzitter 056 20 54 39
dhr. M. de Geus – penningmeester 02 660 53 33
dhr. L. Buddingh – lid 02 772 70 23
mw. M. Rahusen – lid 02 767 09 41

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

Kinder- en jeugdwerk
Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst
Kinderkerk (tot 12 jaar): 
Anita Bultena 02 734 52 1 3
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):
Jart Voortman 02 358 57 29
Catechese: ds. Douwe Boelens   02 309 46 82

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

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

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

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

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

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

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

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant. 

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

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

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren
en Overijse: vacant

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

Rekeningnummers altijd op naam van 
Protestantse Kerk en BIC: KREDBEBB

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

Andere protestantse kerken
in de omgeving en het PSC

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

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

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


