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Bouwen op zand of 
op een rots   

“Wie deze woorden van Mij hoort en 

ernaar handelt, kan vergeleken worden 

met een verstandig man, die zijn huis 

bouwde op een rots. Toen het begon te 

regenen en de bergstromen zwollen en 

er stormen opstaken en het huis van 

alle kanten belaagd werd, stortte het 

niet in, want het was gefundeerd op 

een rots.…..”

(Matteüs 7: 24-27) 

De zomer is voorbij en we gaan het 

najaar tegemoet. De dagen worden 

almaar korter en de nachten langer. 

De herfst is hier vaak vooral een sei-

zoen van veel regen en bewolking, 

alhoewel er dit jaar in de zomer ook 

al genoeg regen en bewolking was. Dit 

was in de maand juli zelfs zo erg dat er 

door de hevige regenval vernietigen-

de overstromingen zijn ontstaan in 

België en de omliggende landen. Deze 

natuurramp heeft veel schade veroor-

zaakt en zelfs mensenlevens gekost.

Misschien moesten sommige men-

sen tijdens deze ramp ook wel den-

ken aan het beroemde Bijbelverhaal 

over Noach, over een overstroming 

die de hele wereld onder water deed 

komen. Het verhaal van de zondvloed 

laat duidelijk de gevaarlijke kant van 

de regen en overstromingen zien. De 

schepping werd er haast door onge-

daan gemaakt.

In het evangelie volgens Matteüs ko-

men we een uitspraak van Jezus tegen 

die een soort parallel is van het ver-

haal van Noach. Ook Jezus spreekt 

over een storm en zware regenval die 

vernietiging veroorzaken. Hij werpt 

hierbij een beeld op dat we goed ken-

nen uit het nieuws over de overstro-

mingen van dit jaar, namelijk dat van 

huizen die instorten door het natuur-

geweld en tot ruïnes worden gemaakt.

In de storm zijn er huizen die blijven 

staan en huizen die ten onder gaan. 

Als hij hierover spreekt wil Jezus niet 

zijn mening over architectuur geven 

of zorgen uiten over de staat van de 

bouwkunde in onze samenleving. Hij 

gebruikt het krachtige beeld van de 

storm om een vergelijking te maken 

met onze levens. 

In het leven kunnen er namelijk hevi-

ge stormen uitbreken: Regen kan met 

bakken uit de lucht komen vallen en 

alles wat we hebben meeslepen zoals 

tijdens de zondvloed de waterstroom 

alles meenam.

Als de storm uitbreekt komt het alle-

maal op ons dak. En wat doet dat met 

ons? Kan het huis dat op dergelijke 

momenten wel verdragen? Een huis 

dat niet goed gebouwd is, stort dan 

misschien in.

Jezus gebruikt dit beeld van de storm 

en het huis om ons te doen nadenken 

over de fundamenten in ons leven. 

Dit tekstgedeelte vormt het einde van 

Jezus’ welbekende Bergrede. Het is als 

het ware de conclusie van de Bergrede 

waarin hij aan ons mensen de begin-

selen van het leven geeft, de funda-

menten waarop wij kunnen bouwen. 

Het is een leer van liefde voor God 

en mens, en van vergeving en trouw. 

Deze conclusie van Jezus’ preek zegt 

ons op welke manier de leer met ons 

leven samenhangt. Dat wat Jezus 

voordien zegt is niet alleen mooi, het 

kan een functie vervullen in het leven 

van de mens. Jezus zegt ons dat we 

op deze waarden uit de Bergrede ons 

huis kunnen bouwen en de stormen 

kunnen trotseren. De regen zal alsnog 

blijven komen en stormen zullen uit-

breken, letterlijk en figuurlijk, maar 

we weten waar we ons op kunnen 

richten in die moeilijke periodes. We 

kunnen vertrouwen op de kracht van 

het fundament, het fundament dat 

op God is gebouwd.

Bram Meertens

Meditatie
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Zondag 3 oktober 
Jumelagezondag
Voorganger Gijs Bleijenberg, ds. Douwe Boelens
Organist  Felix Snyers
Collecte  Kirinda / Kerk
Ambtsdrager  Eugène Kitoko
Gem. lid v. dienst Frits Bastiaens
Collectant  Henk De Hertogh
Welkom  Jacqueline Bastiaens
Geluid&Streaming Ko van der Meer
Koffie Fam. Bronkhorst

Zondag 10 oktober
Voorganger  Ds. Douwe Boelens
Organist  Raymond Auquier
Collecte  VPKB / Kerk
Ambtsdrager  Jart Voortman
Gem. lid v. dienst Lex Buddingh
Collectant  Lex Buddingh
Welkom  Lex Buddingh
Geluid&Streaming Yde Sinnema
Koffie Fam Bronkhorst

Zondag 17 oktober
Voorganger  Bram Meertens
Organist  Anna Rusakova
Collecte  Prot. Solidariteit /Kerk
Ambtsdrager  Anita Bultena
Gem. lid v. dienst Frits Bastiaens
Collectant  Bert Kuypers
Welkom  Janneke Wilbrenninck
Geluid&Streaming Berend Noë
Koffie Janneke Wilbrenninck

Zondag 24 oktober
Voorganger Ds. Truus Schouten
Organist Raymond Auquier
Collecte Prot. Theol. Faculteit / Kerk
Ambtsdrager Lex Buddingh
Gem. lid v. dienst Greet Heslinga
Collectant Gerco van der Linden
Welkom Gerco van der Linden
Geluid&Streaming Maurits Heemskerk
Koffie Marijke Chrispeels

Zondag 31 oktober
Wintertijd 
Viering Heilig Avondmaal
Hervormingsdag: gezamenlijke dienst met Anderlecht 
en Vilvoorde m.m.v. Het vocaal ensemble “Gaudeamus”.
Voorgangers Ds. H. Ransijn, G. Bleijenberg, 

B. Meertens, ds. D. Boelens
Organist Sabine Geerlof-van de Zande
Collecte Diaconie / Kerk
Ambtsdrager Paola Vitulano
Gem. lid v. dienst Frits Bastiaens
Collectant Henk De Hertogh
Welkom Jacqueline Bastiaens
Geluid&Streaming Cathrien Orie
Koffie Jenny van Drimmelen/Carla Dille

Zondag 7 november
Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Felix Snyers
Collecte Prot. Sociaal Centrum / Kerk
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Gem. lid v. dienst Ko van der Meer
Collectant Paul Van Den Steene
Welkom Anne-Theo Seinen
Geluid&Streaming Yde Sinnema
Koffie Fam. Bronkhorst

Zondag 14 november
Kerkkriebels
Voorganger Bram Meertens, ds. D. Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte VPKB-overstromingen / Kerk
Ambtsdrager Anita Bultena
Gem. lid v. dienst Greet Heslinga
Collectant Mark de Geus
Welkom Fam. De Geus
Geluid&Streaming Berend Noë
Koffie Lieve de Geus

Zondag 21 november
Voleindingszondag
Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte VPKB / Kerk
Ambtsdrager Jart Voortman
Gem. lid v. dienst Lex Buddingh
Collectant Nel Scholten
Welkom Lex Buddingh
Geluid&Streaming Hans Scholten
Koffie Jenny van Drimmelen

Zondag 28 november
Eerste Advent
Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte ProJOP / Kerk
Ambtsdrager Paola Vitulano
Gem. lid v. dienst Greet Heslinga
Collectant Bert Kuypers
Welkom Janneke Wilbrenninck
Geluid&Streaming Maurits van Heemskerk
Koffie Janneke Wilbrenninck

Kindernevendienst is elke zondag voorzien:
Janneloes of Joyce zijn de vaste leidsters.
Babysit is ook voorzien.

Jeugdkerk
Beste Jongeren,
Na onze eerste bijeenkomst op 26 september, zijn de vol-
gende data voor de jeugdkerk:
17 oktober en 28 november. Noteren jullie die?

  Jart Voortman

Kerkdiensten PKB
aanvang 10.15 uur
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Uit de Kerkenraad PKB

De Kerkenraad kwam in deze periode 
samen op 2 en 23 september.

De bijeenkomsten vonden nog altijd 
plaats via WebEx. Vast punt op de 
agenda is het verloop van de kerk-
diensten. Over het algemeen ver-
loopt de live streaming goed maar 
in een enkel geval waren er wat pro-
blemen. Hier wordt voortdurend aan 
gewerkt. Gelukkig durven veel ge-
meenteleden het aan om weer naar 

de kerk te komen. Dit stemt ons tot 
dankbaarheid en vreugde. Ook in de 
Bethlehem kerk werden de diensten 
sinds 5 september hervat.

Het proces van de invulling van de 
vacante predikantsplaats voor de 
wijken Oost, Noordoost- en Zuidoost 
(WOTO) gaat verder. De Kerkenraad 
wacht op groen licht van de Synodale 
Raad om het beroepingswerk verder 
te kunnen zetten (het plaatsen van 

een advertentie). Hierover hopelijk 
binnenkort meer.

De Kerkenraad besliste ook om de 
taken iets anders in te delen. Anita 
Bultena zal opreden als moderator, 
Lex Buddingh neemt de taken van het 
scribaat op zich en Douwe Boelens 
blijft de voorzitter.

Anita Bultena, scriba PKB

Beste vrienden van de Bethlehemkerk,

In de afgelopen weken heeft er een flinke verandering 
plaatsgevonden in onze kerkgemeenschap. Misschien heb-
ben jullie het al van iemand persoonlijk gehoord of het in de 
Kerk-info kunnen lezen: De Kerkenraad heeft besloten om 
vanaf nu in een ander gebouw onze kerkdiensten te vieren. 
We zullen niet langer als geloofsgemeenschap tweemaal 
per maand samenkomen in onze vertrouwde plek aan de 
Walcourtstraat. Dat is wel heel raar. Het mooie oude kerk-
gebouw, waar de Bethlehemkerk al zo vele jaren samen-
komt voor God, achter te laten is een grote verandering.
We zullen voortaan onze vieringen houden in een nieuwe 
locatie in Itterbeek. Dat is een plek die we nu misschien nog 
niet zo goed kennen, maar ik hoop dat we op deze locatie 
ook een mooi nieuw thuis kunnen vinden. Maar, ook in de 
toekomst zullen bepaalde kerkdiensten nog in het eerdere 
kerkgebouw aan de Walcourtstraat in Anderlecht worden 
gehouden.
Een week geleden hebben we met de leden van de raden en 
de welkome hulp van ds. Douwe Boelens en Gijs Bleijenberg 
al een gedeelte van onze waardevolle spullen overgebracht 
naar Itterbeek. We kwamen met voorwerpen in contact die 
veel herinneringen aan de Bethlehemkerk opriepen, oude 
foto’s, de schilderijen, geschenken, boeken enzovoort.
Het was een emotioneel moment toen we tijdens de 
verhuizing terug konden denken aan alles wat wij in de 
Bethlehemkerk aan de Walcourtstraat hebben meege-
maakt in al die jaren. We haalden herinneringen op aan 
de vele activiteiten die er hebben plaatsgevonden, de be-
zoeken van onze zusterkerken uit Premnitz en Remscheid, 

kerstvoorstellingen en pingpong spelen in de kerkzaal. Dat 
zijn mooie en belangrijke momenten geweest in de levens 
van onze leden.
In Itterbeek brachten we de spullen naar de nieuwe loca-
tie, een mooie oude pastorij, tegenover de r.-k kerk. Het is 
een goede plek en ik geloof dat we ook van daaruit fijne 
en belangrijke momenten in ons leven kunnen meemaken 
en nieuwe herinneringen creëren. God zal ook daar bij ons 
blijven.
Gods zegen toegewenst,

  Bram Meertens, student-opdrachthouder

Adres van samenkomst:
Kerkstraat 60, 1701 Itterbeek (gemeente Dilbeek)

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

Kerkdiensten in Itterbeek
Zondag 10 oktober: Viering Heilig Avondmaal (N.N.)
Zondag 24 oktober: Bram Meertens
Zondag 7 november: Bram Meertens
Zondag 21 november: Viering Heilig Avondmaal (N.N.)

Gemeenteberichten Anderlecht
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Voleindingszondag
Er is een zondag in het kerkelijk jaar 
die voor veel gemeenteleden een die-
pe betekenis heeft, en die onder ver-
schillende namen bekend is.
Zelf ken ik die zondag vooral bij de 
naam ‘Laatste zondag van het ker-
kelijk jaar’: het is dus de zondag die 
voorafgaat aan Advent – en Advent, 
dat is de periode van de vier zonda-
gen voor Kerst. Daarmee begint het 
volgende kerkelijk jaar.
Andere namen voor deze zondag zijn: 
‘Voleindingszondag’, ‘Gedachtenis-
zondag’ of ‘Eeuwigheidszondag’. In 
de Protestantse Kerk Brussel wordt 
vaak het woord ‘Voleindingszondag’ 
gebruikt, en die valt dit jaar op 21 
november.

Op die Voleindingszondag staan we 
in de kerkdienst stil bij de overlede-
nen van het afgelopen jaar. Hun na-
men worden in herinnering geroepen, 
samen met de data van hun geboor-
te en van hun overlijden en met een 
eventuele (Bijbel)tekst die heeft opge-
klonken bij hun uitvaart. Voor iedere 
overledene steken we in de kerkdienst 
een kaars aan.

Bij dezen mag ik u allen oproepen om 
andere overledenen die u wilt geden-
ken, aan ons bekend te maken. In de 
dienst mag u dan naar voren komen 
om ook de namen van die mensen 
in herinnering te roepen. Dat mogen 
mensen zijn die in het afgelopen jaar 
zijn overleden, maar ook mensen die 
al eerder zijn gestorven.
Mag ik u vragen om mij tijdig door 
te geven of u hiervan gebruik wilt 
maken?

Met hartelijke groeten en zegenwen-
sen aan u allen,

ds. Douwe Boelens

Hanneke Verploeg verhuist
Midden september is Hanneke Verploeg-de Nooij verhuisd 
naar een seniorenflat in Haarlem, dicht bij haar dochter 
Beatrijs. Een hele stap op haar 92ste! Het was ook de wens 
van haar kleinkinderen (studenten!) om haar vaker te zien. 
Zo’n wens is heel kostbaar.
Als gemeente konden wij haar niet zomaar laten gaan. We 
namen afscheid in de kerkdienst van 12 september met dank 
en bloemen voor wat zij voor onze kerk heeft betekend.
Ik had nog een gesprek met Hanneke bij haar thuis. Hiermee 
krijgt u tegelijk een stukje geschiedenis van onze kerk!

Na een verblijf in Papua Nieuw Guinee en anderhalf jaar 
in Canada waar haar man Elias († 2017) een doctoraat 
in Transportrecht haalde, kwam het gezin terug naar 
Nederland met hun eerste baby Linemijn. Woningsnood 
in Nederland betekende inwonen bij ouders en schoon-
ouders. Elias kreeg een betrekking bij de EEG in Brussel, en 
zo kon het gezin in 1963 verhuizen, aanvankelijk naar Elias’ 
pied à terre in Anderlecht, dan in St. Pieters-Woluwe tot-
dat ze een eigen huis in Jezus-Eik konden betrekken in 1966. 
Ondertussen werden Beatrijs en Joost geboren. In 2000, 
toen haar man op pensioen ging, verhuisden ze naar een 
ruim appartement in het centrum van Overijse.

Als jong gezin vonden zij snel aansluiting bij onze 
kerk. Hanneke ging met anderen aan de slag om de 
Wijkindelingen te maken en fungeerde van in het begin 
als wijkdame. De job van de wijkdames was o.a. om de 
vele ingeschrevenen in de kerk te bezoeken. [In Nederland 
was bij de overheid de religie bekend en werden ingeweken 
Nederlanders automatisch vanuit de ambassade doorgege-
ven aan de ‘Nederlands Evangelische Kerk’, zoals onze kerk 
toen nog heette.]
Heel cru stelde Hanneke de vraag: ’wilt u vanuit de kerk 
begraven worden?’ Er kwamen veel negatieve antwoorden: 
die konden dus geschrapt worden!
Hanneke werkte graag met droogbloemen. In bloem-
schikken was ze een crack! Voor de Kerkmarkt maakte ze 
bloemstukjes, kerstkransen, tafelstukjes enz.
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Hanneke zat ook in het Dagelijks Bestuur. Een tweede job 
werd de Kerkbalans. Otto Chrispeels was er al mee bezig 
en besloten werd om slechts één oproep per jaar te doen. 
Degenen die niet reageerden werden aangeschreven. Dit 
systeem werd een succes, ondanks de kritiek ‘jullie jagen de 
mensen de kerk uit!’

Belangrijk was haar deelname aan het proces van ‘Samen op 
Weg’ met de Guido De Brès kerk in de Léon Lepagestraat. 
Dat verliep aanvankelijk heel moeizaam. Later bleek dat de 
Guido De Brès-kerk in 1990 nog hun 100-jarig bestaan als 
Gereformeerde kerk wilden vieren. Vanaf dan liepen de ge-
sprekken positief en was “de Protestantse Kerk Brussel” in 
2000 een feit.
De ‘Graanmarktkerk’ deed op de kritiek dat onze kerk ‘zo 
kaal was’, de belofte om daar iets aan te doen. Hanneke 
kwam dus in een ‘Kerkinrichting groepje’ met Nel Vrijdag 
en Cathrien Orie. De preekstoel werd lager en breder, er kwa-
men antependia aan de preekstoel en lezenaar en lichte gor-
dijnen in de hal en voor de ‘garagedeuren’ in de kerk. Op ons 
doopfont werd een glazenplaat gelegd en het zilveren doop-
schaaltje van de GdB-kerk werd er op geplaatst. Er kwamen 
planten in de kerk en uiteindelijk de drie zilveren duiven te-
gen de grauwe muur, ontworpen en gemaakt door Cathrien.

Een gevolg van het samengaan was dat er twee gelijk-
waardige predikanten kwamen die elk een grondgebied 
hadden (een eis van de Belgische overheid): het grondge-
bied ‘Brussel-19 gemeenten’ en het grondgebied WOTO 
(Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse). De kerk van 
WOTO werd de Zavelenborre kapel, waaraan het orgel 
van de Guido de Brès-kerk geschonken werd! Met pastoor 
Roger Ghysens werden er vier keer per jaar oecumenische 
diensten gehouden, voorbereid bij de pastoor aan huis 
door een wijkgroepje. Pastoor Ghysens (nu op pensioen) 
waardeerde zeer de samenwerking met ds. Anne Kooi. 
Elias Verploeg, samen met Rommy van Wechem, stond erg 
achter de organisatie van het Oecumenisch Forum dat 2 
maal per jaar, i.s.m. het Davidsfonds in het CC Den Blank, 
Overijse, werd gehouden. Hij bestookte ons een maand 
lang na de kerkdienst met de ticket verkoop.

Tot slot Amnesty International. Hanneke’s levenswerk! 
Zij nam in 1968 het initiatief met 10 vrouwen en met de 
jongeren uit onze kerk. Na veel onderhandelen met Londen 
en de reeds bestaande Franstalige afdeling, ontstond ein-
delijk in 1973 ‘Amnesty International Vlaanderen’, waarvan 
zij de eerste voorzitter werd. In 2010 tot haar verrassing 
Erevoorzitter. A.I. Vlaanderen viert dit jaar de 60ste verjaar-
dag en telt nu 32.000 leden! Het hele verhaal over de stich-
ting van Amnesty International Vlaanderen vindt u in de 
Kerkbrief van december 2019.

  Antoinette Panhuis

Verjaardagen 
75-Plussers in de PKB

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar:

Oktober

4/10 Nel Vrijdag-Moleman

9/10  Nellie van Veen-van Sloten

10/10  Martha Veenhof-Sijtsema

13/10  Fien Janssens-Meyboom

15/10  Marry Mastebroek

16/10  Gert Minee

22/10  Marijke Chrispeels-Maas

23/10  Albert Vanhaelen

November

12/11  Eva Minnee-Hanssens

13/11  Frits Bastiaens

17/11  Hennie Somsen-Van den Berge

20/11  Tony Christiaans-Bredewout

21/11  Jef Vanhaelen

27/11  Hilde Van Hoorick

Bethlehem-kerk

We wensen van harte geluk aan:

2/10 Henri Van de Wouwer
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In Memoriam 
Mevrouw Mariette Refuge
Batavia (Nederlands-Indië) 13 december 
1947 – Strombeek-Bever 20 juli 2021

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt je als een moedige vrouw gedragen.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Mariëtte was de jongste van vijf kinderen. Haar vader was 
Belg, in Indonesië geboren en haar moeder een Indonesische 
onderwijzeres. In 1953 kwam het gezin naar België. In de 
kerk kenden we haar oudste zus Annemarie (†), die soms 
solo zong met een mooie sopraanstem, met haar moeder 
Simone aan de piano. Mariette echter belandde helaas na 
haar puberteit in de psychiatrie. Daar werd ze haar hele le-
ven bezocht door een wijkdame van Noord. Nel Vrijdag en 
Annemarie Haverkorn woonden de uitvaart in het crema-
torium Daelhof in Zemst bij.

Jacoba de Mooij-van der Boon
Katwijk-aan-de-Rijn (Nederland) 4 juni 1931  
Wemmel 9 september 2021

Op donderdag 9 september is mevr. Jacoba de Mooij-van 
der Boon – die velen van ons kenden als Co de Mooij – in 
alle rust heengegaan. Ze is 90 jaar oud geworden. Ze woon-
de de laatste jaren in het wzc Hestia in Wemmel.
Ze was de weduwe van Pieter de Mooij; samen hadden ze 
en hebben ze vier kinderen.
Eigenlijk was ze geen lid meer van de Protestantse Kerk 
Brussel; ze heeft zich lang geleden over laten schrijven naar 
de William Tyndale-Silokerk in Vilvoorde.
Naar de Bijbelkring in Wemmel kwam ze in de laatste ja-
ren van haar leven trouw – totdat de corona-pandemie een 
lange, gedwongen pauze veroorzaakte voor de Bijbelkring.

Op de foto is zij de meest rechtse van de zittende dames. 
Zij zit daar naast mevr. Bea Brezet en mevr. Cornelia Stetiu.
Ze was vaak tamelijk zwijgzaam aanwezig, maar gaf toch af 
en toe haar mening in de gesprekken. Ze volgde de gesprek-
ken goed en ze vond het belangrijk om erbij te zijn. In de tijd 
van de coronapandemie heeft ze moeilijke periodes door-
gemaakt. Soms werd ze gekweld door neerslachtigheid.
Toch hebben we in die tijd het ook als wonder mogen erva-
ren hoe ze zichzelf weer helemaal hervond. De neerslachtig-
heid was plotseling voorbij, en vol goede moed keek ze uit 
naar de dag van morgen.
De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 
18 september in het crematorium Daelhof in Zemst.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en 
al haar vrienden en vriendinnen geloof en troost toe in hun 
verdriet.
  ds. Douwe Boelens

Lieve God,

Ik dacht altijd dat oranje en paars zouden 
vloeken totdat ik uw zonsondergang zag.  
Dat was prachtig.

Berend Jan

Samenscholen
We komen weer samen in wijkbijeenkomsten: in november, 
januari, maart en mei.
U bent van harte welkom op een van de hieronder vermel-
de adressen naar uw keuze, naar de plaats en de tijd die u 
het beste uitkomt. De bekende wijkindeling wordt dus (ge-
deeltelijk) losgelaten. (Van tevoren zal via de mededelingen 
of de Kerk-info gecommuniceerd worden welke Covid-regels 
op de wijkbijeenkomsten in acht moeten worden genomen).
Wilt u het gastadres op voorhand verwittigen van uw 
komst, als het kan?

We komen samen in: 
Noord: dinsdag 16 november, 11 u-12.30u,
bij de Fam.Orie, 1731 Zellik, 02 466 54 90
WOTO: woensdag 17 november, 14u-16 u, 
bij mw. Greet Heslinga, 3080 Tervuren, 02 767 70 88
De kerk: donderdag 18 november 20u-22 u, 
Nieuwe Graanmarkt 8, 02 512 03 67 
Itterbeek: woensdag 24 november 20u-22u, 
in de Pastorij van de Bethlehemkerk, 0456 193 378 

In de november-bijeenkomsten zullen we stilstaan bij de 
vraag “Wat betekent Jezus voor mij?”
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Jezus is de centrale figuur van het christendom. Als christe-
nen hebben wij hierdoor een speciale band met Jezus, maar 
wat deze band precies inhoudt, verschilt van persoon tot 
persoon. Jezus wordt in de wereld om ons heen op veel ver-
schillende manieren voorgesteld. Op welke manier zien wij 
Jezus voor ons en wat betekent dat voor ons en ons geloof?
Inleiders zijn Gertjan Bikker en/of Bram Meertens

Wijk Noord Bijbelkring
In september zijn we weer begonnen met onze maandelijk-
se maandagnamiddag Bijbelkring.
We brengen u op de hoogte van de datum in oktober en in 
november

Oproep 
Jarenlang heeft Annemarie Haver-
korn fietsles gegeven aan de vrou-
wen van het Foyer in Molenbeek.  
Ze oefenen dapper!
Welke vrijwilliger wil dit van haar 
overnemen? Plezier gegarandeerd!

Het is op woensdagmorgen met een 3 à 5 vrouwen, in het 
Elisabethpark bij de Basiliek van Koekelberg.
Meer informatie bij Annemarie (gegevens: zie achterkant 
kerkbrief)

Kerkkriebels 2021 
zondag  
14 november!
Thema: Ik zie….Ik zie….!
Het thema is geïnspireerd door ons Visie -en beleidsplan 
2020-2025, dat op de Gemeentevergadering in oktober vo-
rig jaar bijna unaniem is aangenomen.
Als ondertitel kozen we: Visie op missie…

Voor de 14e keer zullen op zondag 14 november de 
Kerkkriebels hopelijk weer door kunnen gaan! Omdat alles 
pas langzaam weer vrijer wordt, zijn we nog bezig met de 
precieze invulling van de dag. Meer informatie volgt nog in 
de digitale Kerk-Info. Op dit jaarlijkse gemeente-en fond-
senwervingsfeest zijn jong en oud welkom! Extra gasten- 
familie en vrienden- zijn zeker ook van harte welkom! Het 
programma - van 10.15 uur tot 14.00 uur - ziet er als volgt 
uit: 
* Een “anders dan anders” kerkdienst 
* Feestelijke koffie *Dienstenveiling 
* Lunchbuffet (ongeveer 13 uur) 
* Voor de kinderen zijn er zeker ook leuke en lekkere dingen.

Power Point presentatie 
Ook is er weer een Power Point Presentatie met beelden 
van het gemeenteleven in de afgelopen twee jaar. 
Daarvoor vragen wij om leuke foto’s van (gemeente-) acti-
viteiten, door te sturen. 
Bijvoorbeeld foto’s van Kerkkriebel-wandelingen en eten-
tjes. Of van activiteiten, die u al dan niet namens de kerk 
doet b.v. bij het Prot. Sociaal Centrum, bij Prot. Solidariteit, 
tuinieren enz. 
Stuur uw foto’s naar het kerkelijk bureau (info@protestant-
sekerkbrussel.be).

Dienstenveiling 
Voor de dienstenveiling rekenen we weer op aanbiedingen 
voor wandelingen, fietstochten, etentjes, aanbod van kleine 
werkjes etc. Op de “verkooptafel “ wordt onder meer een 
selectie uit de CD verzamelingen van Jaap Houtman (jazz, 
soul, Latijns-Amerikaanse muziek) en Wim De Hertogh 
(klassiek) te koop aangeboden. Geef uw aanbiedingen voor 
de dienstenveiling en verkoop van producten door aan on-
dergetekende. Theo Orie heeft jarenlang de coördinatie van 
de dienstenveiling gedaan, maar geeft die nu door vanwege 
zijn vele andere taken. 
Wie biedt zich aan om de “ dienstenveiling” te coördine-
ren? Doorgeven aan ondergetekende. 
(Nog niet alle aanbiedingen van diensten op Kerkkriebels in 
2019, zijn doorgegaan vanwege Covid. Maar dat zal zeker nog 
gebeuren! Liefst voor 14 november! Inmiddels hebben dege-
nen, die deze diensten hebben aangeboden, een berichtje ge-
kregen. Dit wordt opgevolgd!)

Het goede doel 
Het doel van Kerkkriebels is vooral elkaar te ontmoeten in 
een ontspannen sfeer. Maar zeker ook de opbrengst voor 
een goed doel telt! 
De helft van de opbrengst is zoals altijd voor het goede doel 
en de andere helft voor de eigen kerk. Het goede doel blijft 
nog even een verrassing. In ieder geval een project dicht bij! 
De laatste keer (2019) konden we een heel mooi bedrag 
overmaken voor de opbouw van de kerk in Syrië. We zien 
alvast uit naar een hartverwarmende dag met een mooie 
opbrengst.
Vanaf zondag 24 oktober worden in de kerk maaltijd- en 
steunkaarten verkocht door Ko van der Meer.
Als u niet kunt komen kunt u ook een gift storten op de 
rekening van Kerkkriebels:
IBAN: BE49 7350 0729 3071

Greet Heslinga (greetheslinga@ skynet.be)

De voorbereidingsgroep bestaat uit: ds. Douwe Boelens, Gijs 
Bleijenberg Greet Heslinga (coördinatie), Theo Orie, Ko van 
der Meer, Mark van Wechem en Paola Vitulano.
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VPKB

Bevestiging ds. H. Ransijn  
in Vilvoorde

Op zondagmiddag 12 september werd Heleen Ransijn, inge-
zegend en bevestigd tot predikante in de William Tyndale-
Silo (WTS), Vilvoorde. Wegens Corona moest deze belang-
rijke gebeurtenis voor onze zustergemeente met een jaar 
worden uitgesteld. Ds. Ransijn en de gemeente konden dit 
nu vieren in een volle kerk met veel collega’s uit de VPKB. 
We mogen haar verwelkomen in de Hervormingsdienst van 
de Kringkerken in onze kerk.

Wat ik met u zou willen delen

Hervormingsdag 31 oktober.
Dit jaar valt 31 oktober op een zondag en we zullen die dag 
vieren met de Kringkerken in de zondagse dienst. Het is de 
dag waarop Luther de 95 stellingen tegen de aflaathandel op 
de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Stellingen 
die als een lopend vuurtje doorheen heel Duitsland werden 
verspreid. Martin Luther (1483 - 1546) en Johannes Calvijn 
(1509-1564) zijn de bekendste namen van de Reformatie. 
Maar regelmatig duikt de naam Guido de Brèskerk in de 
Kerkbrief op.
De voormalige Gereformeerde Kerk in de Léon Lepagestraat 
veranderde haar naam in ‘Guido de Brès-kerk’, nadat ze in 
1979 was toegetreden tot het nieuwe overkoepelende kerk-
verband, de VPKB.
 Wie was die man?

Guido de Brès
Guido de Brès werd geboren in 1521 of 1522 in Mons, 
Henegouwen. Met zijn broer Christophe komt hij in de leer 
bij een glasschilder en op dat atelier komen zij in contact 
met ‘de nieuwe leer’. Zijn broer wordt veroordeeld wegens 
het houden van verboden samenkomsten en dat is voor 
Christophe een reden om te vluchten naar Antwerpen, 

voor Guido naar Engeland, 
Londen, waar reeds een 
Vlaamse en Franse vluch-
telingengemeente bestaat. 
Maar in 1553 komt daar 
de rooms-katholieke Mary 
op de troon. De vluchte-
lingen, waaronder Guido, 
moeten een ander onder-
komen zoeken. Ze trekken 
naar Denemarken, maar 
daar duldt de koning geen 
niet-Lutheranen. Velen be-
landen in Emden (Noord-
Duitsland), een heel belangrijke vluchtelingengemeente 
voor de ‘hervormden/gereformeerden’ uit de Spaanse 
Nederlanden.

Vanuit Emden waagt Guido het toch terug te keren naar 
zijn land, d.w.z. naar Rijsel. Daar geeft hij gedurende drie jaar 
leiding aan de geloofsgenoten. Maar ook daar wordt het ris-
kant: Een heel gezin wordt er terecht gesteld. Hun getuige-
nis voor de rechters was: “Wanneer wij vergaderd zijn in de 
Naam des Heren om naar zijn Heilig Woord te luisteren, bui-
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gen wij ons neer op de knieën ter aarde, met een ootmoedig 
hart en doen wij belijdenis van onze zonden voor de majesteit 
van God. Daarna bidden wij met elkaar om de zuivere ver-
kondiging van Gods Woord en dragen wij ook onze gebeden 
op voor de keizer en zijn raadslieden”.

Guido duikt onder en vertrekt via Frankfurt (om een 
Belgische geloofsvriend te ontmoeten) naar Lausanne waar 
Théodore de Bèze, een collega van Calvijn, predikant is. 
Maar spoedig reist hij door naar Genève om Calvijn zelf te 
horen. We zijn dan in 1557 en Guido is 35 jaar. Na twee jaar 
keert hij terug naar Rijsel. Van hieruit bezoekt hij als rond-
reizend prediker de gemeenten in Valenciennes, Amiens, 
Doornik en de Waalse gemeente in Antwerpen. Deze nu 
Noord-Franse steden behoorden vrijwel allemaal tot de 
Spaanse Nederlanden. De vrede van ‘Cateau-Cambrésis’ in 
1559, die een einde maakte aan de Frans-Spaanse oorlog 
(en dus invloed had op de Spaanse Nederlanden), maakte 
dat grensverkeer weer gemakkelijker werd. De invloed van 
de Franse Hugenoten is niet te onderschatten in steden als 
Doornik, Rijsel, Valenciennes.

In 1560 schrijft Guido de Brès de Confessio Belgica in het 
Frans, naar het voorbeeld van de Confessio Gallicana van de 
Hugenoten. Het is bedoeld voor ‘de gemeenten onder het 
kruis’ in de zuidelijke Nederlanden. Het is een belijdenis en 
ook een verdedigingsgeschrift. Uit artikel 27: “Wij geloven 
en belijden een enige katholieke of algemene kerk, welke is een 
heilige vergadering van de ware Christ-gelovigen, die al hun 
zaligheid verwachten in Jezus Christus… De Kerk is geweest 
van het begin der wereld af en zal zijn tot het einde toe; gelijk 
daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, die zonder 
onderdanen niet zijn kan. Deze heilige kerk wordt door God 
bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele 
wereld….”
De Brès vond dat koning Filips II deze Geloofsbelijdenis ook 
moest lezen. In de nacht van 1-2 november 1561 werpt hij 
de Confessio over de muur van de citadel van Doornik, met 
een begeleidend schrijven om dit geschrift te overhandigen 
aan de landvoogdes Margareta van Parma, en aan haar, om 
het door te geven aan koning Filips II in Spanje.
Of Filips II het ooit ontvangen heeft weten we niet. In 1563 
wordt het geschrift aanvaard op de eerste synode van de 
Hervormden in Armentières. [In 1619 wordt de Confessio, 
aanvaard op de Synode van Dordrecht, en is nu gekend als 
de ‘Nederlandse Geloofsbelijdenis’. Het is ook een belijde-
nisgeschrift van onze kerk.]

In 1562 trouwt Guido met Catherine Ramon en zij 
vestigen zich in Valenciennes. In de zeven jaar van hun 
huwelijk krijgen ze vijf kinderen. Hij organiseert de ge-
meenten in zijn omgeving: Doornik “Le Palmier”, Rijssel  
“La Rose”, Valenciennes “L’aigle”… Schuilnamen. Tot van-
daag dragen de 16de eeuwse gemeenten zulk een naam: 

Gent Centrum “ De Olijfberg”, Antwerpen Noord: “De 
Brabantse Olijfberg”. Ondertussen wordt het alsmaar on-
rustiger: er zijn Hagepreken (in Wallonië ‘Chanteries’ ge-
noemd) waar gepreekt en gezongen wordt: psalmen uit 
Genève en nieuwe Souterliedekens (een boekje al in 1540 
gedrukt in Antwerpen). Na afloop ging men wel eens de 
stad in, zingend onder het venster van mijnheer pastoor… 
Guido keurde dit af en hij kreeg gelijk… Hij moet over de 
stadswal vluchten en verblijft in Sedan gedurende vier jaar. 
Van hieruit is hij weer de rondreizende prediker. Hij waagt 
zich in Brussel en woont in Antwerpen de onderhandelin-
gen bij om tot een vergelijk te komen tussen Lutheranen en 
Calvinisten.

1566: Het wonderjaar, het hongerjaar, het verzoek van 
het Eedverbond der Edelen, de beeldenstorm
Guido is terug in Valenciennes. De hervormden hadden daar, 
vanwege de vlucht van De Brès, aan Genève om een predi-
kant gevraagd: dat was Pérégrin de la Grange. Hun relatie 
is goed. Als handelsstad aan de Schelde heeft Valenciennes 
behoefte aan openheid en vrijheid. Het stadsbestuur had 
hiervoor oog, en daardoor kon de hervorming er gedijen. 
De la Grange krijgt van het stadsbestuur toestemming om 
openlijk Hagepreken te houden. Hier houdt de politie nu 
toezicht, zodat de menigte na afloop niet de stad in trekt 
en de orde verstoort. Maar de Inquisitie blijft actief. Op een 
dag dat een paar Hervormden naar de brandstapel worden 
geleid, overvallen mensen het marktplein en bevrijden de 
veroordeelden. “Le jour des mal brûlées”.

Aan deze onduidelijke toestand van een gedoogbeleid door 
sommige stadsbesturen en repressie van hogerhand komt 
een einde: het Eedverbond der Edelen biedt de landvoog-
des een petitie aan met de vraag om godsdienstvrijheid, 
waar zij niet zo negatief tegenover staat. Maar de beroem-
de woorden van haar adviserende kardinaal Granvelle zijn 
doorslaggevend: « Madame, ce ne sont que des gueux (be-
delaars) ». Valenciennes wordt buiten de wet gesteld.
Guido, De la Grange en drie vrienden vluchten per boot 
over de Schelde en overnachten in St. Amand les Eaux. Ze 
worden herkend, verklikt en gearresteerd en overgebracht 
naar de gevangenis van Doornik, later naar Valenciennes. 
Evenals in Doornik ontvangen ze veel bezoek, wordt er ge-
discussieerd over de mis en avondmaal, paus en vagevuur; 
zelfs de bisschop van Atrecht (Arras) komt op bezoek om 
hen te overtuigen. Te vergeefs. Na een lang proces wordt 
Guido de Brès opgehangen op 31 mei 1567. Hij wist dat hij 
ging naar “de bruiloft van het Lam”. Zijn laatste woorden 
waren “Wees de overheid onderdanig en blijf trouw aan de 
waarheid”.

  Antoinette Panhuis
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Afscheidsbrief van Guido de Brès  
aan zijn vrouw, 1567 vlak voor zijn dood

Mijn zeer geliefde,

De genade en de barmhartigheid van onze goede God 
en hemelse Vader en de liefde van zijn Zoon, onze Heer 
Jezus Christus, zij met uw geest.

Catherine Ramon, mijn lieve en zeer beminde echtgeno-
te en zuster in onze Heer Jezus Christus,
Uw angst en pijn verstoren geenszins mijn vreugde en 
de vrolijkheid van mijn hart, de reden waarom ik u nu 
schrijf, zowel als troost voor u als voor mij. Ik zeg vooral 
voor uw troost, omdat gij mij altijd hebt liefgehad met 
een heel sterke affectie en nu behaagt het de Heer dat 
er scheiding is tussen ons beiden. Over deze scheiding 
voel ik meer uw bitterheid dan de mijne en ik smeek u, 
zo sterk ik kan, u niet te zeer te ontstellen, om God niet 
te beledigen.

Gij wist zeer goed, toen gij met mij trouwde, dat gij een 
sterfelijke echtgenoot hebt genomen, die niet zeker was 
nog één minuut te leven. En nochtans heeft het onze 
goede God behaagd ons te laten samen leven voor een 
tijdspanne van bijna zeven jaar en heeft Hij ons vijf 
kinderen gegeven. Als de Heer had gewild dat wij nog 
langer samen zouden leven, dan had hij daartoe wel de 
mogelijkheid geschapen. Maar Hij heeft het niet gewild. 
Daarom: zijn goede wil geschiede en zij bij u om allerlei 
redenen.

Ik smeek u, mijn lieve gezellin en gelovige, om er u met 
mij in te verheugen en deze goede God te danken voor 
hetgeen Hij doet - want Hij doet niets, dat niet juist en 
zeer billijk is – en vooral moet gij er u des te meer in 
verheugen, daar het is voor mijn goed en voor mijn rust.
Gij hebt genoeg mijn zwoegen, het kruis, de vervolging en 
het verdriet, die ik heb doorstaan, gezien en gevoeld. En 
zelfs zijt gij er mijn deelgenote van geweest, toen gij mij 
hebt vergezeld op mijn reizen tijdens de ballingschap. 
Ziehier nu is mijn God aanwezig, die mij de hand wil 
reiken om mij te ontvangen in zijn gelukzalig koninkrijk. 
Ik ga u voor. En, als het de Heer zal behagen, zult gij mij 
volgen. De scheiding zal er niet voor altijd zijn. De Heer 
zal u ook ontvangen om ons beiden te verenigen met 
onze leider Jezus Christus.

Zoals gij mij altijd heel toegewijd hebt liefgehad, smeek 
ik u het verder te doen naar onze kleine kinderen toe. 
Onderricht hen in de kennis van de ware God en zijn 
zoon Jezus Christus. Wees voor hen een vader en een 
moeder en zorg er voor dat zij eerlijk delen in het weinige 
dat God u gegeven heeft. (…)

Met 
kinderen 
praten over 
God 
10 jaar lang heb ik aan de Europese School in Ukkel 
Protestantse Godsdienst gegeven. Hoewel ik in Amsterdam 
aan de Hervormde Kweekschool de opleiding voor onder-
wijs aan de lagere school had gevolgd en daarna 4 jaar in 
Nederland voor de klas stond, was godsdienstles geven wel 
even iets anders.

Mijn eerste ervaring met een aantal kinderen in de eerste 
klas was de volgende:
Een meisje van 6 jaar vroeg, toen ik over God begon: ‘God’ 
wie is dat?
Nou riep een ander meisje: die woont in de hemel!
Oh, zei het eerste meisje: Kan je daar naar toe?
Een ander riep: Ja, met een raket … Toen moesten we alle-
maal lachen!
Ik was eigenlijk heel verbaasd, dat het meisje de naam God 
niet kende. Thuis was daar blijkbaar nog nooit over gespro-
ken! Ik ben toen met de verhalen van Abraham begonnen.
Kinderen houden van verhalen en zowel het Oude of Eerste 
Testament en het Nieuwe of Tweede Testament staan vol 
verhalen van lang geleden. Kinderen zijn op jonge leeftijd 
nieuwsgierig en willen van alles weten. Zij zijn spontaan en 
eerlijk in hun antwoorden.
Hoeveel kinderen horen in onze tijd nooit meer iets 
over Bijbelverhalen, of hebben negatieve ideeën over 
godsdiensten.
Om iets van onze wereldgeschiedenis te kunnen begrijpen 
is het alleen maar fijn om Bijbelverhalen een beetje te ken-
nen, of iets over andere godsdiensten te weten.
Of je nu wel of niet gelooft is iets anders; misschien kun je 
het later zelf invullen.
Maar als je niets hebt meegekregen of alleen maar negatie-
ve ervaringen wilt zien of horen, wat dan?

De Pandemie heeft velen aan het denken gezet!
In kranten, in boeken of op TV kun je lezen en horen hoe 
mensen zoekende zijn.
Voor mijzelf, nu ik ook kleinkinderen heb die zo heel anders 
opgroeien, probeer ik als ik ze zie - afgelopen jaren was dat 
door Corona helaas een stuk minder - toch eens over God 
of andere godsdiensten te praten. Ook over sprookjes en 
mythologische verhalen.
Je merkt dat ze daar allerlei ideeën over hebben. Heel 
boeiend!

Hetzelfde kan je doen met mensen die je ontmoet. In ons 
land zijn dat vaak mensen van katholieke afkomst, of met 
een moslim achtergrond. Dan merk je dat, wat de verschil-
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lende godsdiensten betreft, het geloof, de verschillende ge-
loven als basis zoveel gemeen hebben!
Goed om daarover te praten! Want, verhalen van verschil-
lende godsdiensten gaan net zoals muziek over grenzen 
heen en ze verbinden.

  Joyce Smit

Kinderen schrijven aan God

Lieve God,

Bent u echt onzichtbaar of is dat een soort truuk?
    Hesseltje. 

 

Beste God,

Van alle mensen die voor u werken, vind ik 

Petrus en Johannes het gaafst.
     Siham. 

PRO-News
Sinds vorig jaar geeft de VPKB een driemaandelijks tijd-
schrift uit om de band tussen de gemeenten in het land te 
verstevigen. In het zomernummer kwamen jongeren aan 
het woord.
Op de lectuurtafel liggen enige exemplaren van PRO-NEWS; 
die u kunt meenemen. Warm aanbevolen.

Lezing in Halle
Op woensdag 10 november zal minister Tinne Van der 
Straeten een lezing houden onder de titel: Stappen naar 
duurzaamheid.
Plaats: Raadzaal stadhuis Halle, tijd 20 uur, inkom 0,50 €.
Organisatie: Het Platform Halle

  Jart Voortman, voorzitter

Boekbesprekingen
De worsteling van Meneer Wang
Onlangs verscheen mijn nieuwe novelle.
Een spannend verhaal over twee ratten, met een exotische 
toets.
Korte inhoud: De buren gaan een week naar de Ardennen 
en Meneer Wang zal voor de ratten van zijn buurmeisje 
Marijn zorgen.
Maar op de avond van de eerste dag verliest hij de 
huissleutel.
De ratten raken verwikkeld in een strijd op leven en dood.
Kan Meneer Wang ze nog redden? En wat vertelt hij aan 
Marijn?

Diepere laag: Op het eerste gezicht springen vooral de lot-
gevallen van de ratten en de benarde situatie van Meneer 
Wang in het oog. Maar onder de oppervlakte spelen ook 
thema’s als honger, ontheemding en moed.

Wellicht is er later dit jaar gelegenheid wat meer over dit 
boekje te vertellen en erover met elkaar van gedachten te 
wisselen.
Met hartelijke groeten,  Annet Sinnema – Buurman
(https://annetbuurman.com/de-worsteling-van-meneer-
wang/)

Soft Power
De Duitse Democratische Republiek (Oost-Duitsland) en 
de Bondsrepubliek Duitsland (West-Duitsland) herenigden 
zich in 1989-90. Na twee Grote Oorlogen en een bittere 
Koude Oorlog kende de 20e eeuw een verrassende apothe-
ose: een overtuigende manifestatie van zachte macht, soft 
power. Sceptici beweren echter dat het Westen in de 21e 
eeuw weer in een Koude Oorlog verstrikt dreigt te raken, 
nl. met de ontwakende reus China. ‘Het vrije Westen’ moet 
koste wat kost een vijandige omsingeling van China voor-
komen en moet juist proberen een diplomatieke omarming 
te realiseren. Een uitnodigende benadering met soft power 
is gewenst en laat roekeloos roffelen op de grote trom van 
hard power achterwege blijven.
Soft power is opbouwend. Het is in de brede betekenis van 
het woord een scheppingskracht. Theologisch-ethisch 
is het met ontferming en compassie handelen; het is het 
emanciperend effect van vrouwenmacht; het is het artistie-
ke talent van personen die bij machte zijn nieuwe werelden 
uit te vinden (neem het beeld op de omslag van dit boek 
-uitleg p.68) en het is een moreel, spiritueel kompas dat het 
geweten van een mens uittilt boven de platte, materiële 
werkelijkheid.
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Soft power is helend en heilzaam, het is vrij van autoritair, 
autocratisch leiderschap, vrij van kolonialisme en militaris-
me. In Sovjet-Rusland zette oud-partijleider en president 
Michail Gorbatsjov zich er met behulp van zijn vrouw, de 
charismatische Raisa Titarenko, voor in; anders dan de hui-
dige leider Vladimir Poetin wiens strategisch hart bij hard 
power ligt.
Europa dan? Als Europa / de Europese-Unie zich blijft ont-
wikkelen als een veiligheids-, vredes- en vrijheidsproject 
verdient het robuuste steun van de bevolking, jong en oud. 
Zij kan ‘een kleine bundel licht’ (Calvijn) in de grote wereld 
zijn.
  J. Wiersma

“Soft power en spiritualiteit “ door prof. dr. Jurjen Wiersma, 
uitgeverij Aspekt. www.uitgeverijaspekt.nl

Heilige Herrie 
Corjan Matsinger was als jonge gast al gek van popmuziek. 
Maar hij was tegelijkertijd serieus protestant. Dat geloof is 
nog steeds iets heel belangrijks voor hem. 
In dit boek wandelt hij door de wereld van de popmuziek 
en zoekt hij naar verwijzingen naar de Bijbel en andere vor-
men van geloof.
Hoe kun je in 160 pagina’s die enorm uitgebreide wereld 
van popmuziek doorlopen?
Matsinger heeft dit probleem slim op gelost door bij ieder 
hoofdstuk een Playlist te voegen. Als je je verder wilt verdie-

pen is dat niet zo moeilijk. Je kijkt naar YouTube en je zoekt 
de lyrics op. 
Verder bevat het boek een literatuurlijst, een lijst met docu-
mentaires en zowaar: voetnoten.
Er is enorm veel dat in dit kleine boekje de revue passeert. 
Maar nooit zoals dat in encyclopedieën gebeurt. Matsinger 
vertelt gewoon zijn verhaal bij de vele artiesten die hem 
geïnspireerd hebben. Sister Rosetta Tharp, van wie ik nog 
nooit had gehoord. Bono van U2, David Bowie, Courtney 
Love met haar ‘letter to God’, Bob Marley, 2Pac, Pussy Riot, 
Phil Collins die televisiedominees op de hak neemt, Janis 
Joplin, Madonna, Prince, Johnny Cash, Maxi Jazz, de visie op 
religie van John Lennon, Tom Waits en zijn chocolate Jesus, 
George Harrison, Leonard Cohen, enz.
Ongeveer midden in het boek vinden we 10 pagina’s met 
Bijbelteksten die in specifieke nummers zijn verwerkt. Ook 
wordt er aandacht besteed aan Backmasking, het omge-
keerd afspelen van bepaalde nummers en het geloof in il-
luminatie, en dat sommige artiesten hun ziel aan de duivel 
hebben verkocht.
Dominees, jeugdleiders en godsdienstleerkrachten: aan-
schaffen dit boekje.

Jart Voortman

Corjan Matsinger, Heilige Herrie, geloven in de popmuziek
Uitgave: Buijten & Schipperheijn 2020
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AFGIFTEKANTOOR: 
BRUSSEL DE BROUCKERE

ERKENNINGSNUMMER: P 910493

TWEEMAANDELIJKS

  

Protestantse Kerk Brussel
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel

www. protestantsekerkbrussel.be

Protestantse Kerk Brussel 
Lidkerk van de Verenigde 
Protestantse Kerk in België

Bethlehemkerk
Anderlecht
  Lidkerk van de Verenigde 

 Protestantse Kerk in België

  Lidkerk van de Verenigde   Lidkerk van de Verenigde   Lidkerk van de Verenigde 

 Protestantse Kerk in België Protestantse Kerk in België Protestantse Kerk in België

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
Mw. A. Bultena – ouderling 02 734 52 13 
Dhr. L. Buddingh – ouderling 02 772 70 23
Scriba: lex.buddingh@skynet.be 

Dagelijks Bestuur
dhr. B. Kuypers – voorzitter 056 20 54 39
dhr. M. de Geus – penningmeester 02 660 53 33

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

Kinder- en jeugdwerk
Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst
Kinderkerk (tot 12 jaar): 
Janneloes Bouman 0031 646 309 514 
Julianna Boelens 0479 652 395
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):
Jart Voortman 02 358 57 29
Catechese: ds. Douwe Boelens 02 309 46 82

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

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

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

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

Oost:
 NN

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

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

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant. 

Kerkgebouw
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel

Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Kerkelijk bureau en koster: Mark van Wechem

Telefoon: 02 512 03 67

E-mailadres: info@protestantsekerkbrussel.be

Predikant regio Brussel, ds. D. Boelens

Hoogveld 24, 1702 Groot-Bijgaarden

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

E-mailadres: dsdouweboelens@gmail.com.

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren
en Overijse: vacant

Consulent: ds. Petra Schipper

De koster en de predikant hebben op dinsdag  

hun vrije dag.

Rekeningnummers altijd op naam van 
Protestantse Kerk en BIC: KREDBEBB

Vrijwillige bijdragen:

IBAN: BE22 4331 1627 6147

Diaconie:

IBAN: BE42 7350 3273 4454

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

IBAN: BE41 4331 1482 7110

Kerkkriebels:

IBAN: BE49 7350 0729 3071

Exploitatie (voor alle andere betalingen):

IBAN BE89 7350 0834 2085

Bethlehemkerk, Walcourtstraat 103, 
1070 Anderlecht

Voorganger: Dhr. Bram Meertens

Secretariaat:
p/a Jonkman Johanna
 Doylijkstraat 36
 1701 Itterbeek
E-mail: secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com 
Giften en bijdragen: t.n.v. Protestantse Kerk 
Anderlecht 
IBAN BE75 4250 1016 1151 BIC: KREDBEBB


