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   TEN GELEIDE  

  

 

Door goede machten trouw en stil omgeven  

  

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar.  

  

Waar hoopt u op in dit nieuwe jaar? Het zou kunnen dat de 

woorden hierboven uw wensen op een bondige manier 

weergeven. Het is het eerste couplet van een gezang uit onze 

liedbundel. Het betreft gezang 398 en de auteur is de bekende 

protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945, zie foto).   

  

  
  

Het is een gezang dat regelmatig gezongen wordt bij diensten 

rond de jaarwisseling. De woorden zijn mooi maar de melodie is 

niet zo eenvoudig. Dat de melodie niet zo eenvoudig is vind ik 

meestal vervelend. Hoewel ik er weleens naast zit, probeer ik 

toch altijd goed te zingen gezangen uit te kiezen. Na enige twijfel 

heb ik het daarom niet laten zingen op oudjaarsdienst. Nu ik 

echter de achtergrond van het gezang bestudeer, merk ik dat die 

lastige melodie in dit geval toch passend is.   

  

Want hoewel de woorden van dit eerste couplet warm en intiem 

overkomen, is de situatie waarin Bonhoeffer op dat moment 
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verkeert heel anders: hij zit namelijk in de gevangenis. Hij zit 

opgesloten omdat hij een tegenstander is van Adolf Hitler. Dat 

zet deze mooie woorden in een heel ander licht. Bonhoeffer 

schreef ze in een brief aan zijn dierbaren als kerstgroet. Hij zou 

ze echter niet meer ontmoeten: drie maanden na het schrijven 

van deze brief werd hij geëxecuteerd.   

  

Oorspronkelijk was het een gedicht, later is het op muziek gezet 

zodat we het kunnen zingen in de kerk. Zoals gezegd zijn de 

woorden die we gelezen hebben nog maar het eerste couplet. 

Een ander treffend couplet is het derde:   

  

En wilt Gij ons de bitt're beker geven 

met gal gevuld tot aan de hoogste rand,  

dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 

aan uit uw goede, uw geliefde hand.  

  

Hieruit spreekt het besef dat hem beproevingen te wachten 

staan. Die beproevingen zijn hem in het oude jaar niet bespaard 

gebleven en ook in het nieuwe jaar zullen ze er zijn. En dat niet 

ondanks zijn geloof maar juist omwille van zijn geloof. Want 

Bonhoeffer verzette zich tegen Hitler omdat hij niet geloofde in 

de Führer maar in de Heer Jezus Christus. Die Heer wilde hij 

dienen en volgen in zijn leven. Zelfs als hem dat zijn leven zou 

kosten.   

  

Het bijzondere in het bovenstaande couplet is dat hij die 

beproevingen die hem te wachten staan uit Gods hand wil 

ontvangen. Dat kan ons bevreemden. Dat we het goede in ons 

leven van God ontvangen willen we wel beamen. Maar het 

slechte? Het lijden? Toch is deze gedachte niet vreemd aan 

Gods Woord. Het kan ons bovendien troost bieden, net als aan 

Bonhoeffer. Want hoewel hij schrijft over de beker die bitter is en 

gevuld met gal, weet hij dat Gods hand (die hem dat schenkt) 

goed en geliefd is. Zelfs lijden en beproevingen kunnen ons zo 

bezien tot zegen dienen.   
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Wat het nieuwe jaar ons en de kerkelijke gemeente waartoe we 

behoren zal brengen weten we nog niet. We hebben wensen en 

verlangens maar weten niet of die ook vervuld zullen worden. 

Maar we weten wel dat we dat nieuwe jaar mogen ingaan aan 

Gods goede, geliefde hand. En dat het er niet om gaat dat onze 

wil geschiede maar Zijn wil. In geloof mogen we ons daaraan 

toevertrouwen, net als Bonhoeffer 75 jaar geleden.   

  

We sluiten af met de laatste twee coupletten van Bonhoeffers 

prachtige gezang:   

Valt om ons heen steeds meer het diepe 

zwijgen, de eenzaamheid, die nergens uitkomst 

ziet, laat ons dan allerwege horen stijgen  

tot lof van U het wereldwijde lied.  

  

In goede machten liefderijk geborgen, 

verwachten wij getroost wat komen mag.  

God is met ons des avonds en des morgens, is 

zeker met ons elke nieuwe dag.  

  

Ik wens u van harte Gods zegen en nabijheid toe in 2020,   

  

Ds. Simon van der Linden  

  

   UIT DE KERKENRAAD  

  

Het nieuwe jaar werd ingezet met een gezamenlijke vergadering, 

kerkenraad én bestuursraad. Eén van de hoofdthema’s tijdens 

deze vergadering was de communicatie tussen beide raden. We 

beseffen dat die het afgelopen jaar niet optimaal verlopen is maar 

de intentie is er van beide kanten om er iets aan te doen. Op deze 

goede voornemens werd geklonken met een glaasje cava, bio-

bier en een pittig stukje kaas.  
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Verleden jaar mocht u al enkele zondagen genieten van het 

indrukwekkende orgelspel van organist Sven Vermassen. Ook 

dit jaar mogen we maandelijks beroep op hem doen en dit tegen 

een vergoeding die nauwelijks de verplaatsingskosten dekt. Er 

zal een nieuwe rubriek geopend worden in de boekhouding van 

vzw De Geuzenhoek (BE75 0014 0572 9151) waar iedereen die 

dit wenst een kleine bijdrage kan storten onder vermelding  

“Orgelfonds”. Hiernaast natuurlijk nog altijd onze dank en 

waardering voor de vaste organisten Wilfred, Bert en Riekje en 

in het bijzonder Liesbeth Lutjeharms, die de ploeg graag wil 

komen versterken.  

  

Over de diaconale collecten in oktober en november verleden 

jaar krijgt u uitleg in het artikel van de penningmeester. De 

kerkenraad plant nu reeds een soortgelijke actie in de maand 

april. Verdere uitleg volgt nog in de volgende Flambouw.  

  

Reserveer alvast de datum van 3 mei in uw agenda! Dan gaan 

we met zijn allen op tegenbezoek in de gemeente Arras. Een 

intekenlijst zal op tijd in de Oude Kerk gelegd worden. We 

rekenen op een volle (mini)-bus.  

  

De vernieuwde website staat online. Dank aan Elke en Simon 

hiervoor! U vindt de site nog steeds op www.geuzenhoek.be  

  

Namens de kerkenraad, Willy Vanderhaegen  

  

  

   UIT DE BESTUURSRAAD  

  

In november en december vergaderde uw bestuursraad twee 

maal. Hierbij een summier overzicht van de behandelde materie: 

geluidsinstallatie in de nieuwe kerk, verlichting op het kerkhof en 

buiten aan de oude kerk, de laatste opruimbeurt op het kerkhof 

anno 2019 (met een bezetting van 13v/m! = als memorabel te 

http://www.geuzenhoek.be/
http://www.geuzenhoek.be/
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noemen – zie hieronder), het jaarlijks onderhoud van het 

kerkorgel, het herstellen van het hekken aan de nieuwe kerk, het 

plaatsen van een bescheiden fietsenrek (2 beugels) op de 

parking aan de kerk, een terugblik op de kaas- en wijnavond (zie 

verslag activiteiten in deze Flambouw), behandelen van de 

ingekomen briefwisseling, het betaalbaar stellen van de 

ingekomen rekeningen – én al een vooruitblik naar de komende 

verkiezingen bestuursraad in april 2020.  

Bij het lezen van dit artikel zijn (gelukkig maar!) de meeste zaken 

reeds afgerond met een goed gevolg – dank aan ieder die 

hieraan op zijn persoonlijke wijze heeft bijgedragen!  

En moe maar voldaan waren de raadsleden blij om beide 

vergaderingen te kunnen afsluiten net iets voor elven, om zo 

onder het schijnsel der straatverlichting veilig huiswaarts terug te 

kunnen keren… Ronald Blommaert  

  

WINTERSCHOONMAAK  : OP EN ROND HET KERKHOF   

  

Ons prachtige kerkhof heeft zo nu en dan  

eens een grondige beurt 

nodig. Als de bladeren vallen 

… en blijven vallen….. en het 

zijn er veel. Een niet te 

onderschatten klus.   

Een kordate ploeg harkers,  

oprapers, vegers, kruiers, koffiedrinkers heeft een 

en ander op zaterdag 21 december nog eens 

grondig onder handen genomen. Niet alleen de 

bladeren werden opgeruimd, ook de straat werd 

geveegd en kleine reparaties kwamen aan bod.  

Met een veertiental noeste werkers werd het 

karwei op een paar uur geklaard.   

  

Met het einde van de werkzaamheden in zicht gingen alle helpers 

met plezier even poseren voor een fotootje.    
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van links naar rechts: 
Carl, Wilfred, Werner,  
Ronald, Simon, Paul, 

Rita, Wouter, Mieke, 

Willy, Joyce en Alex. 

Bert en Lulu waren zo 

druk in de weer dat ze 

het foto-moment 

hebben gemist  
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   UIT HET DISTRICT  

  

Nieuws uit de beide Vlaanderen.  

Het jaar 2019 was voor het district Oost- en West Vlaanderen 

een jaar met veel veranderingen en zowel hoogtepunten als 

dieptepunten.  

  

In Brugge en Ieper werd een nieuwe predikant ingezegend en 

bevestigd, in beide gevallen een jonge  gedoctoreerde dame. 

Daardoor zijn beide gemeenten nu begonnen aan een nieuw 

elan, met een veelheid aan activiteiten.  

  

Voor Ronse, Kortrijk en Knokke is het momenteel nog afwachten 

hoe de openstaande vacature zal worden ingevuld, maar er zijn 

overal gesprekken en contacten, waar de respectievelijke 

consulenten het druk mee hebben. Een nieuw element is dat er 

op diverse plaatsen vormen van regionale samenwerking zijn 

ontstaan waardoor kleinere gemeenten elkaar steunen en 

bemoedigen. Ons district vervult daarin binnen de nationale 

denkgroep Eigentijds Kerk Zijn momenteel een pioniersrol. 

Trouwens, wij waren ook de eersten om zowel in Aalst als in 

Oostende een pionier aan te stellen en zo een uitdovende 

gemeente een nieuwe adem te geven.  

  

Het trieste dieptepunt volgde pas in december, toen in overleg 

met beide bestuursraden besloten werd dat op het einde van 

2019 zowel in Wevelgem als in Geraardsbergen de gemeente 

zal ophouden te bestaan. Dankbaar voor wat geweest is, zullen 

de meest nabij gelegen gemeenten nu de pastorale zorg voor de 

enkele overgeblevenen overnemen.  

  

Zowel in het districtsbestuur als in de districtsvergaderingen 

mogen wij ons verheugen in een goede sfeer en samenwerking. 

Vol moed zien wij dan ook uit naar 2020, een jaar waarin nog 

veel te gebeuren staat.   
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Hartelijke groeten, Rudy Liagre -  districtssecretaris  

   COLLECTE OPBRENGST  

  
Collectes november : 4 collectes, in totaal 190 euro   

Collectes december: 7 collectes, in totaal 482 euro   

Bijzondere collecte voor het patrimonium : 75,22 € en voor de 

vzw Geuzenhoek : 92,12 euro.  

  

Voor de vzw Welzijnsschakels vonden 8 collectes plaats, wat het 

bedrag van 348,51 euro bijeenbracht.   

  

Wouter De Jonge  

  

   VERSLAG ACTIVITEITEN  

  

KAAS & WIJNAVOND  

  

In de geschiedenis van onze KAAS & WIJNAVONDEN mogen 

we de editie 2019 zeker met een flinke ster aanduiden. De 

opkomst was onverwacht groot en de sfeer zeer gezellig. We 

mochten, naast de "eigen mensen", heel wat buitenstaanders 

verwelkomen.   

  

Het eten was op z'n minst Bourgondisch te noemen: een prachtig 

assortiment lekkere kazen, alternatieve vleesschotels, bier en 

wijn... alles in overvloed.   
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Naast gasten heb je ook vrijwilligers nodig 

om van succes te mogen spreken. We 

slaagden er in om alle posten te 

bemannen. Mooi om zien was ook het 

spontane bijspringen van jonge 

gemeenteleden om piekmomenten op te 

vangen.  

  

De opbrengst van het feest was bestemd 

voor het onderhoud van 

het patrimonium: met trots kunnen we melden 

dat we €1.699,09 hebben gestort op de 

patrimonium rekening.   

  

Aan allen heel veel dank om dit alles mogelijk 
te maken.  Volgende afspraak: vrijdag 6 
november 2020, zelfde tijd, zelfde plaats.   

  
(foto's: Julie De Meyer)  

  
----------  
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NIEUWEJAARSRECEPTIE   

  

Samen zijn en solidair zijn  

  

De Geuzenhoek heeft   
een warm hart voor wie het moeilijk  

heeft   

of in kansarmoede  

moet opgroeien   

  

  

  

Ruim 130 tot 150 mensen 
stroomden op 5 januari samen 

op straat aan de kerk en het 
schuurtje van Vinke Wietie voor de feestelijke 
nieuwjaarsreceptie.  Dat de mensen er graag op afkomen, blijkt 

uit de grote opkomst. Toegegeven, het weer 
zat mee: niet echt koud, windstil en droog. 

Vaste en nieuwe ingrediënten zorgden ervoor, 
dat we niets tekort kwamen: soepjes, 
glühweintjes, biertjes, jenevertjes, 
fondukaasjes, sausisjes, kedjoarkjes, 

loempiaatjes, , dipsausjes en nog  

veel meer lekkernijtjes. Het was er allemaal…. tot het ‘allemaal 

op!’ was. Of toch bijna.   
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Veel  nieuwe  gezichten 
mochten we leren kennen. 
Nieuwsgierig komen de buren 
ons geuzenhoekje ontdekken. 
En ze voelen zich hier goed en 

welgekomen. Om het allemaal 
nog leuker te maken, speelde 
het trio van Amuse Gueule 
met veel goesting de hele 

middag vol. Een waar genot.   

  

Als een ‘noodzakelijk kwaad’ is er ook altijd de 

‘trapladderspeech’, in ’t plat Urebeeks. Of het allemaal zo 

interessant is, ofte  

 

verstaanbaar, laat ik in het midden. Maar onze oproep om gul te 

doneren werd heel goed opgepikt. Willy en Eelkje telden zo maar 

eventjes € 770 euro uit de  doos. Deze mooie som gaat wellicht 

naar de ondersteuning van de schoolloopbaan van enkele 

kansarme jongeren.    
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Als we bovendien verklappen, dat in de week vóór nieuwjaar via 

een beperkte oproep tot dringende hulp aan een gezin in nood 

op een paar dagen tijd € 4000 (!) gedoneerd werd, dan is het heel 

hartverwarmend te mogen vaststellen, dat èchte solidariteit geen 

loos begrip is. Een hartelijk woord van dank aan alle gulle 

schenkers!   

  

Ook een ‘dikke merci’ aan hen die de organisatie van de receptie 

hebben mogelijk gemaakt. Met hand- en spandiensten, traktaties 

met hapjes en drankjes. Stille werkers voor en na, ‘doenders’ en 

roepers tijdens.   
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De stille werkers na de opbouw, genietend van een 'dreupelke' - foto’s  Pol Muylaert   
Het is zoals we in ’t Urebeeks zeggen: ‘Da’ we nog lange meugen 

meugen’.   

  

voor de Geuzenfeestwerkgroep, Cornelis Blommaert   

  

   ACTIVITEITEN   

  
AVONDCONTACT GENT   
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   RONDOM DE GEMEENTE  

  

WEL EN WEE  
  
Ook in dit nieuwe jaar is er helaas ‘wee’ te vermelden. Relatief 

jonge mensen als Gerda en John moeten al lange tijd leven met 

grote beperkingen en veel pijn. Hoe lastig moet het zijn om 

zoveel dingen niet meer te kunnen doen die voor andere mensen 

vanzelfsprekend zijn? Telkens weer tegenslagen moeten 

verwerken, zoals Gerda en John, is erg zwaar. We wensen hun 

van harte Gods zegen en bijstand toe om alles te kunnen dragen 

en toch te genieten waar mogelijk.   

  

Ook Godelieve en Gilbert hebben te maken met moeilijke 

omstandigheden. Dementie is een vreselijke ziekte. Bovendien 

blijft het ook met de gezondheid tegenzitten. Het kost allemaal 

veel energie. Gelukkig kon Godelieve aanwezig zijn bij het 

kerstfeest van Debora. Als gemeente wensen we hun beiden 

Gods liefde en nabijheid toe, dat het eeuwige leven bij God hun 

troost en uitzicht geeft.   

  

Telkens weer merk ik dat Godelieve, Gerda en John de aandacht 

vanuit de gemeente erg waarderen. Een kaartje, telefoontje of 

mailtje doet veel. Graag moedig ik u daarom aan om dit te blijven 

doen!  

  

Onlangs schrokken we ook dat Betsy gevallen was en zich danig 

bezeerd had. Gelukkig lijkt ze haar humor niet verloren te hebben 

en herstelt ze weer.     

  

En dan iets heel anders van heel andere aard. Omdat er geen 

bestuursraad gevormd kon worden heeft het districtsbestuur 

besloten om de deuren te sluiten in Geraardsbergen. Vanaf 1 
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januari bestaat deze gemeente niet meer. Dat is natuurlijk erg 

pijnlijk voor de leden en betrokkenen. Ook voor Paul die in het 

verleden veel voor deze gemeente betekend heeft. We willen hen 

in onze gebeden gedenken en heten deze zusters en broeders 

uiteraard ook van harte welkom in onze gemeente.   

  

Gelukkig is er ook ‘wel’: Hendrika is op 6 januari verhuisd van het 

UZ Gent naar verzorgingshuis de Vlaamse Ardennen 

(hoofdgebouw 1e verdieping – kamer 85) in Horebeke. Het is de 

bedoeling dat ze op termijn weer op Korsele zou terugkomen.  

Hendrika ophalen voor kerkbezoek of voor een kopje koffie zal 

zeer gewaardeerd worden.   

  

De operatie bij Ronald is geslaagd. Hij heeft nog veel last van 

pijn en de revalidatie duurt nog voort. Maar gelukkig kan er weer 

vooruit gekeken worden en dat is heel wat waard.   

  

Ds. Simon van der Linden  

----------  

  

KINDERCLUB DE VUURTOREN  

  

Onze kleine zondagsschool draait mooi. We hebben veel aan de 

lesmethode 'Kind op zondag'. Tijdens de adventsperiode kwam 

de profeet Micha aan bod en ervoor hebben we voornamelijk 

koning David behandeld. Op het mooie prikbord - met grote dank 

aan de bestuursraad en zeker aan Alex! - kunnen we nu steeds 

tonen wat we doen aan verwerking van de Bijbelverhalen.  

  

In november hebben we zes schoenendozen in Geraardsbergen 

afgeleverd voor de Schoenendoosactie. Ze waren zeer goed 

gevuld; samen met de kinderen hopen we dat het iets moois mag 

betekenen voor kinderen die het veel minder hebben. Aan alle 

gemeenteleden heel veel dank ook voor uw materiële en/of 
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financiële bijdrage bij deze actie. Zonder u was dat echt niet 

gelukt.  

  

De kinderen hebben op kerstdag de kerkgangers een mooie 

kersthanger aangeboden. Ze hebben de kerstboom mede 

versierd en we vieren samen het kinderkerstfeest. Het was een 

mooie kerstperiode met en voor de kinderclub!  

  

Hartelijke groet namens kinderen en leiding, Elke 

van der Linden - van Dijke  

----------  
DEBORA  

  

Er zijn twee bijeenkomsten van Debora geweest de afgelopen 

tijd. In oktober kwamen we bijeen en maakten we onder leiding 

van Mireille de leuke boskabouters die deze kerstperiode de 

Oude Kerk opsierden.  

  

Op  donderdag  19 
december hebben we in 
de  Oude  Kerk 
 een kerstviering gehad 

met de  vrouwengroep 
 uit Ronse. Met 19 
dames en  één 
 heer  -  ter 

muzikale ondersteuning 
van de gezangen, 
waarvoor  onze 
 grootste dank! - 

beleefden we kerst met 
indrukwek- 

kende Bijbelteksten, 

een gedicht en liederen. 
Ook hoorden we meer 
over het  gezinsleven  van onze verdrukte zusters en 
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broeders uit verre landen, via ons jaarlijkse collectedoel 
Stichting Open Doors.  

  

De kersttafel was ook dit jaar weer rijkelijk gevuld en heeft een 

mooie som van 143 euro opgebracht voor het goede doel.   

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen en meegedaan 

rondom de activiteiten van Debora afgelopen periode!  

  

Hartelijke groet,  Elke  

  

 

  

  

AGENDA   

Maandag 6 januari   

  

  

20 uur – OK – Kerkenraad + 

bestuursraad  

 

Zondag 12 januari    10 uur – NK     

Voorganger  Mevr. K. Keasberry    

Collecte  kerkenwerk   

2e collecte  Cibels    

Kerkenraadslid van dienst  Paul   

Organist  Bert   

Zondagsschool  Elke   

Koffie  

  

Mieke   

Donderdag 16 januari   

  

20 uur – OK – Bijbelstudie   

Zaterdag 18 januari   

  

9u30 – districtsvergadering -  

Gent  

 

Zondag 19 januari      10  uur  –  Ename  

oecumenische dienst  

–  
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Voorgangers  pastoor Patrick Derde en ds. 

Simon van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  -  

Zondagsschool  geen  

Koffie  

  

geen  

Donderdag 23 januari   

  

20 uur – pastorie – gebedskring  

Vrijdag 24 januari  

  

14 uur  – OK -  Debora   

Zondag 26 januari     10 uur – NK   

Voorganger  ds. E. Delen  

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  Leprazending   

Kerkenraadslid van dienst  Bert  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Wouter  

Zondag 2 februari   10 uur – NK – viering Heilig  

Avondmaal  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Sven  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Mireille  

Maandag 3 februari     

  

20 uur – OK – Kerkenraad  

Zondag 9 februari   10 uur - NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  
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Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Mieke  

Donderdag 13 februari      

  

20 uur – OK – Bijbelstudie   

Zondag 16 februari   10 uur - NK – nabespreking 

preek   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Bert  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Hans  

Donderdag 20 februari      20 uur – pastorie – gebedskring   

  

 

Vrijdag 21 februari      

  

14 uur – OK – Debora  

Zondag 23 februari  10 uur -  NK   

Voorganger  dr. C. Vonck   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Monique  

Zondag 1 maart   10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  patrimoniuim  

Kerkenraadslid van dienst  Bert  

Organist  Liesbeth  
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Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Henk  

Maandag 2 maart       

  

20 uur – OK – Kerkenraad  

Zondag 8 maart  10 uur -  NK – viering Heilig 

Avondmaal - Koffiestop !  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Sven  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Myriam    

Donderdag 12 maart  

  

20 uur – OK – Bijbelstudie  

Zondag 15 maart    10 uur -  NK  

Voorganger  dhr. R. Sette   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Bert  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Lutgard   

Vrijdag 20 maart  

  

14 uur – OK – Debora   

   VARIA  

  

LEUPEN  

  

Toen de Gezinsbond nog de Bond der Talrijke en later der 

Kroostrijke Gezinnen heette, was er aan kinderweelde geen 

gebrek in Korsele en omstreken. Gezinnen met een kind of vier 

waren heel gewoon, en een van mijn buurvrouwen noemde zich 

trots moeder van zes, en gaf zo deze en gene het nakijken. 
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Hoewel ze nog niet in de buurt kwam van een gezin uit Rokegem, 

waar twaalf kindermonden moesten gevoed worden.   

  

Deze kroostrijke toestanden kwamen goed uit voor de bevolking 

van onze school. De onderwijzers zelf  deden ook hun duit in dit 

zakje; denk maar aan de dubbele cijfers in de gezinnen van 

Bastiaan Hans en Karel Lodewijk Blommaert. En nog langer 

geleden was er het grote gezin van de ijverige schoolmeester 

Lamërs.  

  

Toch was er een schoolmeestersfamilie die alle voorgaande en 

volgende ver achter zich liet. Niet in Horebeke weliswaar; Pieter 

Leupen was hier ooit korte tijd onderwijzer (1817-1818), maar 

keerde al vlug terug naar Nederland, meer bepaald naar 

Middelburg. Tussen 1824 en 1849 zette hij daar, samen met zijn 

echtgenote Henriette Charlotte Christine van Campen, niet 

minder dan 18 (achttien) kinderen op de wereld.  

  

Met zijn voorganger in Horebeke, Leendert Blankenbijl, had 

Pieter Leupen van alles gemeen, om te beginnen hun jonge 

leeftijd. Hun verblijf bij ons was van korte duur, wegens allerlei 

gekrakeel werden ze vlug naar elders in Vlaanderen 

overgeplaatst: Blankenbijl naar Oudenaarde, Leupen naar 

Oostende. Na hun terugkeer in Nederland maakten ze een mooie 

carrière in het onderwijs, de ene in Drimmelen en 

Geertruidenberg, Leupen zoals gezegd in Middelburg.  

  

Op 26-jarige leeftijd trouwde Pieter 

in Amsterdam, en begon zijn 

indrukwekkend gezin te stichten. 

In 1824 werd Jacobus Johannes 

geboren, de eerste van acht 

jongens, en in 1849 Jacoba 

Johanna, de laatste van tien 

meisjes. Daar was over 
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nagedacht. De voornamen van deze  

kinderen laten veronderstellen dat het ouderpaar het dan 

welletjes vond; de cirkel was rond en de taak volbracht. 

Overigens kregen alle kinderen twee voornamen, beginnend met 

dezelfde letter. Daar werd ook over nagedacht! Jacobus 

Johannes, Hendrikus Hermanus, Felix Ferdinand en Karel 

Koenraad werkten in het onderwijs evenals hun zus Maria 

Margaretha. Paulina Petronella, zonder beroep, werd 101 jaar. 

Anderzijds stierven op jonge leeftijd Pieter Paulus, Eduard 

Emmanuel en de tweeling Victor Valentijn en Bertha Bernardina.  

Geen nood: één jaar later werd een nieuwe Bertha enz. geboren.  

  

Zorgen over huisvesting, voeding en kleding van deze horde 
zullen allicht niet ontbroken hebben. En om een centje bij te 
verdienen deed hij zoals collega Blankenbijl en veel van hun 
vakgenoten: schrijven en uitgeven van allerlei schoolboekjes.  

“Een eerste leesboekje voor kinderen”, “Elementair rekenboek”, 

“Elementaire spraakkunst” en een “Practische handleiding tot het 

elementair tekenen” kregen doorgaans goede kritieken van 

onderwijsdeskundigen. Sommige van die boekjes werden jaar na 

jaar herdrukt, en de schrijver werd links en rechts bedacht met 

een aanmoedigingspremie. Alle beetjes hielpen.   

  

Daarnaast blijkt Leupen nogal dichterlijk aangelegd te zijn 

geweest en vervaardigde hij af en toe “alleraardigste gedichtjes” 

voor familieleden en vrienden. En in zijn tijd was het vak Frans 

nog belangrijk ook op de lagere school: van zijn hand is bekend 

een toneelstuk in twee bedrijven, bestemd voor zijn leerlingen en 

getiteld De Vriendschap, waarvan hij meteen ook de vertaling 

bezorgde: L’Amitié: pièce dramatique en deux actes pour des 

enfants.  

  

Dat alles maakte van Pieter Leupen een primus inter pares bij de 

onderwijzers in Zeeland; net zoals Blankenbijl dat was in 

NoordBrabant. Over beide schoolmeesters werd er in Nederland 

gepubliceerd, en de biografen vielen zowat uit de lucht toen ze 
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per toeval vernamen dat de  carrière van beiden ooit in Horebeke 

begon.   

  

In Horebeke is er naderhand niets meer van Leupen vernomen; 

Blankenbijl daarentegen blijkt nog vele jaren na zijn kort verblijf 

in de Vlaamse Ardennen contacten met onze gemeente te 

hebben onderhouden (giften, “liefderijke bemoeiingen”). … En 

dan is er de emeritus hoogleraar mediëvistiek Piet Leupen die 

het ergens in het begin van onze eeuw in zijn hoofd haalt een 

soort familiekroniek te schrijven (Familiezilver,2007) waarin hij 

het uitgebreid over zijn betovergrootvader heeft. Dankzij 

vakgenoot Van Caenegem (UGent) kwam hij Horebeke en J.A. 

De Jonge op het spoor. En daarmee was die cirkel rond.  

  

Postscriptum: Van Caenegem, Van Petegem, Van Schorisse, 

Vanmaercke  … Kent er iemand een Van Leupegem ??  

  

Wilfred De Jonge  

-----------  

  

DE VROUW IN DE BIJBEL : REBEKKA  

  

De verhalen over Rebekka in het boek Genesis maken deel uit 

van de verhalencyclus over Abrahams zoon Isaak en diens zoon 

Jakob.    

  

We ontmoeten haar wanneer Abraham (broer van Rebekka’s 

opa) vanuit Kanaän zijn knecht Eliëzer erop uit stuurt om een 

vrouw voor zijn zoon Isaak te zoeken bij zijn familieleden in Haran 

(Gen 15:2).  

In het land van Abraham kwam de knecht onder Gods leiding bij 

de waterput in contact met een zeer godvruchtig jong meisje 

(Gen 24):  Rebekka.  Zij  voorzag hem en zijn dieren van drinken. 

Ze wordt omschreven als ‘jong’ en ‘beeldschoon’ en met de 

vermelding dat ze nog nooit bij een man heeft geslapen (Gen 

24:16). Dat maakt haar tot de ideale huwelijkskandidate. De 
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knecht weet dat dit de vrouw is voor Isaak en geeft Rebekka de 

geschenken die hij had meegekregen. Hij vertelt dat de Heere  

Abraham in Kanaän gezegend heeft en dat Abraham en Sara 

een zoon hebben, Isaak, die alles 

zal erven.   

  

Abraham had Eliëzer laten zweren 

dat hij geen Kanaänitische vrouw 

voor Isaak zou uitkiezen, omdat 

de Kanaänieten zijn God niet 

aanbaden. Hij wist dat de Heere  

dat volk uiteindelijk voor hun 

slechte daden zou straffen.   

  

Eliëzer vertelde verder dat hij tot 

God had gebeden toen hij bij de bron was aangekomen. Eigenlijk 

had hij de Heere gevraagd de jonge vrouw met wie Isaak zou 

trouwen, uit te kiezen. Eliëzer had God namelijk gevraagd om het 

meisje, dat Hij geschikt vond voor Isaak, naar de bron te laten 

komen.  Als hij om water zou vragen, moest ze niet alleen hem 

wat te drinken geven maar ook zijn kamelen (Genesis 24:12-14). 

En wie bleek de uitverkorene te zijn?  

  

Het huwelijk wordt verder met haar broer Laban gearrangeerd. 

Rebekka's vader Betuël leeft nog (Gen 24:50), maar bemoeit zich 

vrijwel niet met de transactie – de moeder en vooral de broer 

hebben de leiding, ze laten zich echter leiden door de 

rijkdommen die Abrahams knecht heeft meegebracht.  

  

Eliëzer was zo blij dat zijn missie was geslaagd dat hij de 

volgende ochtend aan Rebekka’s familieleden vroeg of hij haar 

meteen naar Kanaän mee mocht nemen. Maar zij wilden dat ze 

nog minstens tien dagen zou blijven. Uiteindelijk besloten ze:  

‘Laten wij de jonge vrouw roepen en navraag doen’ (Gen 24:57).  

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr.1 – januari/februari 2020  

27.  

  

Het is opmerkelijk dat Rebekka over deze beslissing 

geraadpleegd werd, het huwelijk was alleen mogelijk door haar 

toestemming, ze maakte de juiste keuze (Gen 24:47-60).  Ze is 

bereid haar geboortestad Haran te verlaten. Toch moet ze zich 

hebben afgevraagd hoe haar leven met Isaak er in dit nieuwe 

land uit zou zien. Enige weken geleden had Eliëzer tegen 

Abraham gezegd: ‘Misschien gaat die vrouw niet met mij mee’, 

waarop Abraham zei: ‘Dan hoef je je niet langer aan je belofte te 

houden’ (Gen 24:39, 41, Bijbel in Gewone Taal).Hieruit blijkt dat 

Rebekka’s familie het belangrijk vond hoe zij erover dacht.   

  

Dit was een cruciaal moment in Rebekka’s leven. Wat zou ze 

zeggen? Zou ze op de gevoelens van haar vader en haar broer 

inspelen en hun vragen haar te redden van deze reis naar het 

onbekende? Of zou ze het een voorrecht vinden deel uit te 

maken van iets wat duidelijk door de Heere werd geleid? Uit haar 

antwoord bleek hoe ze dacht over deze plotselinge, en misschien 

wel intimiderende, verandering in haar leven. Ze zei simpelweg:  

‘Ik ben bereid te gaan’ (Gen 24:58).  

  

Aan het einde van deze lange reis, gaat Rebekka naar het veld 

waar Isaak aan het werk is. Het huwelijk vindt plaats en zij wordt 

de nieuwe vrouw des huizes. Twintig jaar lang lijden zij en Isaak 

echter onder haar onvruchtbaarheid. Ze was een vrouw van 

gebed en had niet minder toegang tot God dan Isaak. We zien 

dat ze Gods aangezicht zoekt over deze kwestie en ze wil graag 

een duidelijk antwoord. Het lijkt erop dat ze haar vertrouwen 

terug gekregen had nadat ze zwanger werd van een tweeling. 

God meldt Rebekka dat uit de twee kinderen twee volkeren zullen 

ontstaan: ‘er zijn twee kinderen in je buik, en die worden later 

twee volken.  Het volk van de jongste zal de sterkste zijn.   

Dat volk zal heersen over het volk van de oudste’  (Gen 25:23)  
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Stamboom van de vrouwen van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob  

  

Zij bewaart deze woorden in haar hart en ze zullen haar verdere 

handelen bepalen.  Na de geboorte van Esau en Jakob merken 

we dat Esau de favoriet wordt van Isaak en Jakob van Rebekka.  

Als Isaak, blind en oud, op sterven ligt, wil hij Esau de zegen 

meegeven.  Hij vraagt hem een stuk wild te schieten en dit voor 

hem te bereiden.  Rebekka hoort dit gesprek, zij wil echter dat 

Jakob de zegen zou ontvangen. Ze laat Jakob de kleren van 

Esau aan-trekken en hij gaat met het eten naar de tent van Isaak, 

waar hij – in plaats van de eerstgeborene – de zegen krijgt en de 

belofte dat hij een groot volk zal voortbrengen.  

   

Esau is natuurlijk woest als hij het bedrog opmerkt, hij wil zijn 

broer vermoorden. Opnieuw onderneemt Rebekka actie en 

overtuigt Jakob te vluchten naar haar broer Laban. Tegen Isaak 

zegt ze dat ze wil dat Jakob met een vrouw uit haar familie zou 

trouwen en dat ze hem daarom naar Laban gestuurd heeft.   

  

Rebekka is een bruid uit het verre land van de voorvaderen van 

Isaak. Ze trouwt met een onbekende man en gaat wonen in een 
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onbekend land, niet omdat ze verliefd is, maar uit vertrouwen dat 

het allemaal goed komt.  Bij de geboorte van de tweeling blijkt ze 

ook sterk en zelfbewust en ze helpt de uitkomst van de belofte 

van weleer een handje. Haar vrije keuze had grote gevolgen.   

  

Josiane Tytens  

----------------------  

  

Kleurplaat  
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Nuttige adressen  

  

 V.P.K.B. Horebeke  

  
Adres kerkgebouw: Korsele 39, Horebeke  
Eredienst: iedere zondag om 10.00 uur  
Website: www.geuzenhoek.be  

  
Predikant  

  
Ds. Simon van der Linden  
Korsele 40  
9667 Horebeke  
Tel.: 055 61 33 52  
E-mail: ds.s.f.vanderlinden@gmail.com   
  

Preekvoorziening  

  
Bert Huijer: 0471 58 76 58  
Email: berthuijer@gmail.com  
  

Organisten  

  
Wilfred De Jonge  
Bert Huijer  
Hendrika Blokland-Den Hartogh  
Liesbeth Lutjeharms  
Sven Vermassen  
  

Kerkenraad  

  
Ds. Simon van der Linden, Eelkje Claus,  
Wilfred De Jonge, Hendrika den Hartogh,  
Bert Huijer, Paul Minnaert, Willy  
Vanderhaegen  

  
Bestuursraad  

  
Voorzitter: Ronald Blommaert  
Tel. : 055 49 79 74  
E-mail: ronaldblommaert@skynet.be  

Protestants Historisch Museum  
“Abraham Hans”  

  
Contactpersoon:  
Hendrik Blommaert  
Tel. : 055 49 83 78  
E-mail: hendrik.blommaert@gmail.com  
Website: www.museumabrahamhans.be  
  

“De Geuzenhoek” vzw  

  
Voorzitter: Gertjan Blokland  
Woeringenstraat 32  
9000 Gent  
Tel. : 09 220 01 25  
E-mail: gertjan.blokland@telenet.be  

  
Rekeningnummer ‘De Geuzenhoek’ vzw   
IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151 BIC 
code: GEBABEBB  
p/a Bosakker 13, 9050 Gentbrugge  
  
Werkgroep Geuzenfeest  

  
Secretariaat: Eelkje Claus  
Website: www.geuzenfeest.be  
  
Vlaamse Flambouw  

  
V.U.: Gertjan Blokland  
Redactie: Josiane Tytens   
E-mail: josiane.tytens@gmail.com   
  
Abonnementen: Willy Vanderhaegen  
Tel. 09 231 57 55  
E-mail: wi.vanderhaegen@skynet.be  
Abonnementsprijs: € 15 voor 2020 
Rekeningnummer:  
IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151  
BIC code: GEBABEBB  

http://www.geuzenhoek.be/
http://www.geuzenhoek.be/
http://www.museumabrahamhans.be/
http://www.museumabrahamhans.be/
http://www.geuzenfeest.be/
http://www.geuzenfeest.be/
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Rekeningnummer VPKB Horebeke:  
IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 BIC 
code: BPOTBEB1  
p/a Korsele 33, 9667, Horebeke  
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COLOFON  

  
De “Vlaamse Flambouw” is een uitgave van de VPKB Horebeke en verschijnt tweemaandelijks.  

De abonnementsprijs bedraagt € 15, tijdig over te schrijven op rekeningnummer  IBAN 

nr.:BE75 0014 0572 9151 - BIC code:GEBABEBB van de vzw “De Geuzenhoek”, Horebeke met 

vermelding abonnement Flambouw 2020.  
  
Giften voor onze kerk (behoud patrimonium) mogen worden overgemaakt op het 

rekeningnummer IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 - BIC code: BPOTBEB1 t.n.v. Prot. Kerk 

Horebeke.  
  
Overige giften op de rekening van vzw “De Geuzenhoek”  
  

  

Sluitingsdatum kopij  

  

voor de volgende Flambouw is: zondag 1 maart  2020  

(verschijnt zondag 8 maart 2020)  

  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  
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