
VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 2 – maart/april 2020  

1.  

  

 

 



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 2 – maart/april 2020  

2.  

  

 TEN GELEIDE  

 

  
  

De vreeze des HEEREN is het beginsel der wijsheid  

  

Het is alweer jaren geleden dat ik deze tekst op een wandtegel 

zag staan. Niet zo’n modern plaatje als u hierboven ziet, maar 

een antieke wandtegel. Ik was meteen geraakt door de tekst, de 

woorden bleven hangen. Maar wat werd er precies mee 

bedoeld? We komen deze woorden tegen in wat we wel de 

Bijbelse wijsheidsliteratuur noemen: in Job (28:28), Psalmen 

(111:10) en in Spreuken (9:10). In Spreuken 1:7 vinden we een 

iets andere variant: ‘De vreeze des HEEREN is het beginsel van 

kennis’.   

  

Met vrees moeten we overigens niet denken aan angst, maar 

aan diep ontzag. Een commentaar dat ik erop na sloeg legt het 

kernachtig uit: De vreeze des HEEREN is een geestelijke 

ingesteldheid waarin iemands eigen houding, wil, gevoelens, 

daden en doelen ingeruild worden voor die van God. Dat doet 

sterkt denken aan wat Paulus schrijft in Galaten 2:20:   

‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar 

Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, 

leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft 

liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’  
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Het gaat de apostel niet meer om zichzelf maar om Christus. Die 

wil hij groot maken in Zijn leven. Het is bij uitstek de manier van 

hoe een christen in het leven hoort te staan. Het gaat hem of haar 

niet meer om zichzelf. Als we dat tot ons laten doordringen 

begrijpen we al snel: dit is behoorlijk radicaal.   

  

En leven wij niet juist in een wereld vol ‘selfies’? Als dit woord u 

niet bekend voorkomt: het gaat om mensen die met hun gsm 

foto’s maken van zichzelf met iets of iemand anders. Ze worden 

tegenwoordig in groten getale gemaakt en op sociale media als 

Facebook geplaatst. Nu gaat het me niet zozeer om selfies. Er is 

niks op tegen om een keer een selfie te maken. Het gaat me 

meer om de houding erachter, een houding of geestelijke 

ingesteldheid die we veel tegenkomen in onze tijd. Deze wordt 

bepaald door een sterke focus op onszelf: ik wil gezien worden, 

ik wil mezelf zijn, ik wil wat voor mij goed voelt, ik wil … 

Inderdaad, het gaat heel veel over ‘ik’ en ‘ik wil’.   

  

De laatste weken heb ik veel gelezen over Johannes Calvijn. Als 

ik hem en zijn manier van geloven en denken zou moeten 

typeren, denk ik meteen aan de vreeze des HEEREN. Het was 

hem telkens te doen om de eer van God, niet om zijn eigen eer. 

Hij probeerde met vallen en opstaan de hele kerk en 

samenleving van Genève te hervormen vanuit dit principe. Alles 

moest in het teken staan van de eer van God, juist ook het 

dagelijkse leven.   

  

Dat is nog altijd typisch voor het calvinisme. Hoewel de tijd waarin 

wij leven heel anders is dan die van Calvijn (denk alleen al aan 

de scheiding van kerk en staat!), is God uiteraard Dezelfde. En 

dat geldt ook voor het christelijk geloof. In de kerk gaat het om 

de eer van God, denk maar aan de ere-dienst.   

  

Zowel gezamenlijk als kerkelijke gemeente, alsook ieder apart, 

zijn we geroepen om ons leven in dienst te stellen van God. Want 
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juist op die manier komt ons leven in het teken te staan van Gods 

liefde. Alleen bij God komen we zó tot bloei en tot rust. Niet in 

onszelf moeten we het zoeken maar bij God. Niet mijn wil maar 

Uw wil. Zoals de Heer Jezus leert:   

(…)  verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot 
of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 
want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Mattheüs 
6:20-21)  

  

Ds. Simon van der Linden  

  

  UIT DE KERKENRAAD  

  

De kerkenraad vergaderde op  2 februari  en 2 maart. Een greep 

uit het besprokene:  

  

Kerkenraadsverkiezingen: ter vervanging van de twee 

aftredende leden zijn al een aantal contacten gelegd met 

gemeenteleden die de KR graag in zijn midden zou opnemen. Er 

zijn al positieve reacties gekomen.  

  

Voor de diaconale collectes die we inplannen voor de maand 

april is nu ook een doel vastgelegd. Uw extra gaven zullen 

geschonken worden aan Protestantse Solidariteit, met name het 

project ‘bats’toi’ Meer informatie hierover vindt u op :   

https://www.protestantsesolidariteit.be/projecten/  

  

Ook het hoofdstuk “communicatie”, dat in de voorgaande 

Flambouw reeds werd aangehaald, kwam nu weer ter sprake. 

“Via-via” namen wij kennis van een aantal commentaren en 

kritieken die binnen de gemeente circuleren. Jammer dat de 

kerkenraad hiervan niet rechtstreeks door de betrokkenen  op de 

hoogte gebracht werd. Daarom: vindt U de preken te lang of te 

kort? Te moeilijk of te theologisch? Kreeg u graag een 

huisbezoek? Werd uw verjaardag misschien vergeten? Dit is een 

https://www.protestantsesolidariteit.be/projecten/
https://www.protestantsesolidariteit.be/projecten/
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uitnodiging om er over te spreken met een van de leden van de 

kerkenraad.  

  

Ook aan het oprukkend coronavirus werd de nodige aandacht 

besteed, vooral voor de bediening van het H. Avondmaal. Zo zal 

de beker (tijdelijk) niet meer rond gaan  en enkel door de 

voorganger gebruikt worden. Er zal ook voor voldoende extra 

glaasjes gezorgd worden.  

  

Namens de kerkenraad - Willy Vanderhaegen  

  

  UIT DE BESTUURSRAAD  

  

In januari  vergaderde de Bestuursraad twee maal: eens met de 

collega's van de Kerkenraad en eens alleen. Over de 

gezamenlijke vergadering berichtte Willy Vanderhaegen in de 

vorige editie van de Vlaamse Flambouw.  

  

In februari ging de focus, naast de vaste items (ingekomen 

briefwisseling en betaalbaar stellen van rekeningen), vooral naar 

de komende infrastructuurwerken aan de pastorie. We hopen er 

begin juni een splinternieuwe verwarmingsinstallatie op aardgas 

te hebben. De zeer nauwkeurig uitgeschreven vraag naar 

offertes voor deze werken werd naar 3 aannemers gestuurd. 

Verder werden ook 4 grondwerkers aangeschreven om de 

nodige sleuven en aanverwanten te graven. Ondertussen kregen 

we de offertes binnen. De Bestuursraad zal in maart bepalen wie 

de installatie- en graafwerken zal uitvoeren. De sanering van de 

stookolie tank is ondertussen klaar.  

  

Op de parking aan de nieuwe kerk werd ondertussen door de 

gemeente een fietsenrek geplaatst.  

  

Begin januari deelde Ds mee aan de gemeente dat er 3 

vacatures zijn binnen de Bestuursraad van onze kerk. Aan deze 

oproep werd gevolg gegeven door 3 kandidaten, nl. Alex De 
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Jonge, Rita Custers en Ronald Blommaert. Het officiële 

document met deze namen werd 20 dagen uitgehangen in de 

Nieuwe Kerk. Er werden geen bezwaarschriften ingediend zodat 

we met deze mensen naar de verkiezingen van 19 april kunnen. 

Alle belijdende leden die 18 jaar zijn en op het grondgebied 

Horebeke wonen kunnen volgens de bepalingen van het 

Erediensten Decreet aan deze verkiezing deelnemen.  

  

Het onderdeel "Collecte-opbrengst" wordt vanaf deze editie van 

de Vlaamse Flambouw door onze Penningmeester Wouter  

geïntegreerd in het verslag van de Bestuursraad.  

De collectes (slechts 3) van januari waren goed voor 201 €. 

In februari telden we in 4 omhalingen 338 €.  

Bijzondere collectes voor de cibles 48,59 € en voor de Lepra 

stichting 66,95 €.  

  

Voor de cibles betalen we in 2020 de som van 4.200 € aan 

Brussel en 160 € aan het district.  

  

Namens de bestuursraad   

  

  UIT HET DISTRICT  

  

Tijdens de eerste vergadering van 2020 werd het districtsbestuur 

herkozen. Gelukkig waren alle bestuursleden herkiesbaar en 

kregen zij zeer ruime steun van de vergadering om door te gaan.  

Er werd ook besproken wat het DNA van de verschillende 

gemeenten is. Ook Horebeke kwam ter sprake. We hadden het 

in de kerkenraad voorbereid en hebben het volgende gedeeld 

met de vergadering:   

‘Het DNA van onze gemeente wordt bepaald door haar 

eeuwenoude traditie, die gekenmerkt wordt door de 

verkondiging van het Woord van God. We hechten veel 

waarde aan de tekst die boven de ingang van ons 

kerkgebouw hangt: ‘Wij verkondigen niet onszelven maar  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 2 – maart/april 2020  

7.  

  

Christus Jezus onzen Verlosser’.  Op deze basis zijn wij een 

kleine maar actieve geloofsgemeenschap. Er zijn 

verschillende leden die een sterk geloof hebben in de Heer 

Jezus en die proberen daaruit te leven. Dat geeft een 

positieve uitstraling naar de leden die het lastiger vinden om 

hun geloof te verwoorden en naar buiten toe.’   

  

Ds Simon van der Linden  

  COLLECTE-OPBRENGST  

  
Vanaf deze editie wordt door onze Penningmeester Wouter De 

Jonge de collecte-opbrengst geïntegreerd in het verslag van de 

Bestuursraad.  

  

  ACTIVITEITEN   

  
BEZOEK AAN ONZE ZUSTERGEMEENTE IN ARRAS  

  

Gaat u mee? Zondag 3 mei.  
Nadat we afgelopen jaar bezoek kregen van onze 

zustergemeente uit Arras, zijn we nu uitgenodigd door hen. 

Hoewel het een reis naar Frankrijk betreft, is de reisafstand maar 

een kleine twee uur met de bus. We kunnen daarom op dezelfde 

dag heen en terug.   

  

In de eerste plaats is deze reis een ontmoeting met zusters en 

broeders in Christus: er is een gezamenlijke eredienst en er zal 

samen gegeten en gedronken worden.   

  

Het is echter ook een kennismaking met de historische stad 

Arras (Atrecht). Deze stad heeft zelfs lange tijd bij de 

Nederlanden gehoord en dat is nog steeds te zien aan de 

architectuur.  Zo is er bijvoorbeeld een echt belfort te 

bewonderen. Arras hoort bij de belangrijkste historische steden 

van Noord-Frankrijk: er is dus heel wat te bezichtigen!  
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Gaat u ook mee? We organiseren een busreis en hopen met een 

grote groep af te reizen. De kosten zullen liggen tussen de 25 en 

29 euro, kinderen onder de 12 mogen gratis mee.  Wilt u mee? 

Geef u dan op bij ds. Simon van der Linden (055-613352 of 

ds.sf.f.vanderlinden@gmail.com)  

  

Ds. Simon van der Linden  

  

  

Programma (bij benadering)  

• +/- 8.15 : vertrek met bus uit Korsele (verwachte aankomst 

+/-         

10.00/10.15)  

• +/- 10.30  : aanvang eredienst in Arras  

  

 
  

  

• +/- 12.30 : gemeenschappelijke maaltijd  

• +/- 14.30 : bezichtiging van de stad Arras  
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• +/- 16.30 : afscheidsdrankje  

• +/-  17.00 - 18.45 :  terugreis  

  

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

  

AANKONDIGING: HAGENPREEK!  

  

Noteer het alvast in uw agenda:   

Hemelvaart (21 mei): hagenpreek in Horebeke.  

  

En net als in de 16e eeuw: niet alleen voor onszelf maar voor 

iedereen die interesse heeft. Nodigt u dus vooral vrienden of 

familie uit! In het bijzonder willen we alle protestantse gemeenten 

in het district Oost- en West-Vlaanderen uitnodigen.   
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Praktisch :  

  

Aanvang: 10 uur, na de dienst is er een uitgebreide koffietafel.  

  

Adres: pastorietuin, ingang tegenover de notaris, Abraham 

Hansstraat 17, Horebeke.    

  

Slecht weer: maakt niet uit, we hebben een alternatieve locatie!  

  

Stoelen: voor de ouderen worden stoelen verzorgd, anderen 

vragen we zelf een stoel mee te nemen.   

  

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

     

Geef vrede een kans  
  

Een inspirerend thema   

Johan Gezels omschrijft het thema van het 17de Geuzenfeest zo:  

‘Op de zeventiende editie van het Geuzenfeest willen wij meer 

dan ooit met beide voeten in de samenleving staan en de 
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problemen van vandaag benoemen. Wij doen dit in een geest 

van verdraagzaamheid, openheid en respect voor andere 

meningen. Op die manier hopen wij voorbij de polarisatie nieuwe 

wegen te openen naar de toekomst.’  

Om die ontmoeting mogelijk te maken organiseren wij, zoals de 

vorige jaren, een oecumenisch samenzijn, muzikale momenten, 

een lekkere maaltijd, een gesprek met een gastspreker en een 

gezellig kampvuur.   

  

Dit jaar zal Piet Piryns in gesprek gaan met 

filosoof, schrijver, docent en jongerenwerker 

Bleri Lleshi. Voor hem zijn liefde en hoop 

geen halfzachte waarden, maar de krachtigste 

waarden van allemaal. Vooral in het onderwijs 

kunnen ze bepalend zijn voor de richting, 

waarin jonge mensen  hun leven zullen leiden.  
Morgen)  

   

Liefde is wat anderen  doet groeien en vrij maakt. Dit 

veronderstelt bereidheid om naar anderen te luisteren. Door 

waarachtig te luisteren en te werken vanuit liefde kunnen 

tegenstellingen ontmijnd worden en krijgt vrede een kans. Als 

antwoord op het negatieve om ons heen willen we graag deze 

positieve boodschap uitdragen.’  

  

Programma en organisatie  

De werkgroep is ondertussen volop bezig met de uitwerking van 

het programma. Voor jong en oud, zowel de gemeenteleden als 

de vele deelnemers en gasten van veraf zorgen we voor een 

inspirerend, leuk, interessant en gevarieerd aanbod. Over de 

details lees je meer in een volgende Flambouw. Ook de 

organisatorische voorbereiding (logistiek, promotie, bestellingen, 

….) zit op kruissnelheid. Dank zij de goed bijgewoonde, grondig 

voorbereide en gezellige vergaderingen lukt het om allen samen 

aan dezelfde kar te trekken en te duwen.    

  

Bleri Lleshi 
  ( foto De  
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Project India  

Onze vriend in India, fathar Amal, stuurt ons regelmatig wat 

nieuws over waarmee hij bezig is en alle mogelijke noden, 

waaraan hij iets probeert te doen.   

  
Dear Friends,  
  
I greet you with the Peace and Joy of Christ Jesus and sincerely thank for your kind e-mail, 

good wishes and generosity. I appreciate it very much.   
We have had handicapped day on January 2, 2020. There were more than thousand disabled 

children, boys and girls, men and women such as blind, deaf and dumb, physically handicapped 

and mentally challenged. We have provided them with food and warm clothes. They send you 

their sincere thanks and greetings and assure you of their daily prayers.   
The handicapped, street and slum children, tailoring girls, widows, and other beneficiaries send 

you their love and greetings and assure you of their daily prayers.  
Please, convey our love and greetings to the members of Geuzen and  be assured of our daily 

prayers for all. Please, convey my special love and greetings to our dearest friend Pater Patrick 

Derde.   
Thanking  you,  
Met veel groetjes,  
Amal   

  
Amal schrijft over de vele gehandicapte kinderen, mannen en vrouwen, die 
zowel fysiek als mentaal beperkt zijn. Hij geeft hun voedsel en kleding. Al 
die mensen die dank zij het Geuzenfeest enige hulp krijgen, sturen ons 
hun oprechte dank. Elke dag denken ze aan ons in hun gebed.   
  

  

Amal deelt voedsel uit aan gehandicapte kinderen  
Amal geeft voeding en warme kleding aan  een weduwe 
en haar kinderen  
  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 2 – maart/april 2020  

13.  

  

   

 Voor de Geuzenfeestwerkgroep - Cornelis Blommaert  
  

  RONDOM DE GEMEENTE  

  

WEL EN WEE  
  
Op donderdag 27 februari is ons gemeentelid Gilbert Blommaert 

overleden. De laatste jaren waren zwaar voor hem en zijn vrouw 

Godelieve, zowel fysiek als mentaal. Gilbert kampte met 

dementie en had ook kanker. Zeker de laatste maanden ging hij 

achteruit en zijn overlijden kwam dan ook niet onverwacht. De 

uitvaart had plaats op zaterdag 7 maart in het uitvaartcentrum 

Quo Vadis. De kerk was namelijk te klein voor het aantal 

genodigden. Na afloop werd hij bijgezet op ons kerkhof.   

  

We bidden alle nabestaanden en in het bijzonder Godelieve en 

zijn dochter Ruth van harte Gods zegen en nabijheid toe. Gilbert 

was geliefd en velen zullen hem missen, waaronder ook heel wat 

leden van onze gemeente.   

  

Ook voor Gerda begon het nieuwe jaar niet positief, al snel moest 

ze weer opgenomen worden in het ziekenhuis. Ze probeert om 

positief te blijven maar dat is weleens lastig als zoveel tegenzit. 

We wensen haar heel veel zegen en bijstand van God toe.   

  

Behalve ‘wee’ is er gelukkig ook ‘wel’ te melden: Hendrika is 

terug verhuisd naar haar woning op Korsele. Na een lang verblijf 

in het Universitair Ziekenhuis in Gent en in Woonzorgcentrum De 

Vlaamse Ardennen, is ze weer thuisgekomen. Ze zag er erg naar 

uit en wij met haar.   

  

Ds. Simon van der Linden  

----------  
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KINDERCLUB DE VUURTOREN  

  

Vanaf zondag 1 maart zijn we met de kinderclub van start gegaan 

met een Paasproject van Studio Sprankels. De vormgevers van 

dit Paasproject zijn leerkrachten en hebben kennis van het 

overbrengen van het geloof aan kleine en grotere kinderen. U 

zult tijdens de 40-dagentijd steeds een uitgestald verteltafereeltje 

ervan kunnen bekijken. We zijn benieuwd!  

  

Namens kinderen en leiding, met hartelijke groet, Elke  

  

----------  
DEBORA  

  

Officieel zijn we de afgelopen periode eenmaal bijeen geweest, 

op donderdag 20 februari. Centraal stond het thema 'gedichten'. 

In de Bijbel zijn tal van dichtvormen te vinden, en natuurlijk ook 

daarbuiten. Het is een prachtige manier van uitdrukking geven 

aan gevoelens of anderszins. We bespraken een aantal 

manieren van dichten, van het spelen met typografie, 

woordgebruik tot klank en ritme. Er was ook ruimte voor het 

voordragen van meegebrachte gedichten. De herkenning en 

emotionele betekenis gaven stof tot gesprek. Een boeiende 

middag!  

  

Voortaan  zal  Debora  alleen  op  donderdagnamiddagen 

bijeenkomen.   

  

En van de kersttafelopbrengsten wordt 100 euro overgemaakt 

tbv het Patrimonium van de Geuzenhoek.  

  

Hartelijke groet, Elke  

  

  

  

AGENDA   
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Donderdag 12 maart   

  

20 uur – OK – Bijbelstudie  

Zondag 15 maart      10 uur – NK   

Voorgangers  dhr. R. Sette  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Bert  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Lutgard  

Donderdag 19 maart  

  

14 uur  – OK -  Debora   

Donderdag 19 maart  

  

20 uur – pastorie – gebedskring  

Zondag 22 maart     10  uur  –  NK  -  

preeknabespreking  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Kristien  

Zondag 29 maart   10 uur – NK – opgelet zomeruur !  

Voorganger  ds. J. Reehorst  

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  BiJeVa**  

Kerkenraadslid van dienst  Bert  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Francine  

Donderdag 2 april      20  uur  –  OK  –  

Gemeentevergadering  
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Zondag 5 april   10 uur - NK  - 

preeknabespreking  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  BiJeVa  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Sven  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Elke  

Maandag 6 april      

  

20 uur – OK – Kerkenraad  

Vrijdag 10 april  20 uur - OK – Goede Vrijdag  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  geen  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  geen  

Koffie  

  

geen  

Zondag 12 april  10 uur -  NK – Paasviering   

Voorganger  dr. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  Vzw Geuzenhoek  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Bert  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Marianne  

Donderdag 16 april       

  

20 uur – OK – bijbelstudie  

Zondag 19 april   10 uur -  NK  - verkiezing 

bestuursraad   

Voorganger  dhr. E. Leune  
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Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  BiJeVa  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Wilfred  

 

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Eelkje  

Donderdag 23 april       

  

14 uur – OK – Debora  

Donderdag 23 april       

  

20 uur – pastorie – gebedskring  

Zaterdag 25 april       

  

9u30    –  Denderleeuw  –  

districtsvergadering  

Zondag 26 april  10 uur -  NK – viering Heilig  

Avondmaal   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

2e Collecte  BiJeVa  

Kerkenraadslid van dienst  Bert  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Mariella  

Zondag 3 mei  

  

Bezoek aan zustergemeente  

Arras – zie rubriek Activiteiten  

Maandag 4 mei  

  

20 uur – OK – kerkenraad  

Zondag 10 mei    10 uur -  NK  

Voorganger  ds. G.J. Kroon   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Sven  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 2 – maart/april 2020  

18.  

  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Betsy  

Donderdag 14 mei  

  

20 uur – OK – Bijbelstudie  

Zondag 17 mei    10 uur -  NK  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  speciaal project protestantse 

solidariteit : Bats’toi ***  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Hilda  

Donderdag 21 mei    10 uur -  pastorietuin – 

Hemelvaartviering met 

hagenpreek  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

  
** BiJeVa is een autonome, onafhankelijke vrijwilligersvereniging die 
aandacht heeft voor thuiswonende jongeren (doelgroep 6 tot 14 jaar) die 
in Vlaanderen opgroeien in armoede en dit op het vlak van wonen, werken, 
gezondheid, welzijn. Wij ondersteunen met de collecte de vakanties die 
BiJeVa organiseert voor deze kinderen en jongeren, die anders niet met 
vakantie zouden kunnen. Deze vakanties worden georganiseerd op 
domein De Gavers in Geraardsbergen. In 2019 konden via BiJeVa bijna 
90 kinderen en tieners van een vakantie genieten.   
  
*** Bats’Toi  : de Batwa’s zijn een etnische minderheid in Burundi en 
hebben zeer weinig toegang tot het onderwijs door de stigmatisering en 
de extreme armoede waarin ze leven.  Het project zal instaan voor de 
schoolkosten (inschrijving, uniform, schriften enz.). Ook wordt er een 
medisch fonds opgericht om alle gesteunde kinderen van medische 
zorgen te verzekeren.  Maandelijks krijgen de gesteunde families een 
voedselpakket om ondervoeding tegen te gaan.  
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  VARIA  

  

Geliefde gemeente,  

  

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor het fijne afscheid dat ik 

op zondag 13 oktober mocht ervaren. Het was een warme deken. 

U mag best weten dat ik veel tegen die zondag had opgezien. In 

allerlei opzicht. Het stoppen met preken was niet mijn idee. Dat 

zult u wel begrijpen. Maar mijn lichamelijke toestand liet het niet 

langer toe. Het is dan ook echt in een weg van gebed geweest 

of ik wel mocht stoppen. U weet hoe dierbaar het voorgaan me 

is en was. En dan doet het toch zo’n pijn.  

  

De tekst waarmee ik afscheid van u genomen heb, is echt 

biddend ontvangen. Want waar moet je bij zo’n pijnlijke 

gelegenheid over preken? Onder biddend opzien, dat durf ik te 

zeggen, werd het Jesaja 14:32 “Wat zal men dan antwoorden 

den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat 

de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. “  

Welke vragen de mensen ook hebben, laat dat het antwoord 

maar zijn. Gods werk gaat door. Ook zonder mij. Al zeg ik eerlijk 

dat er genade voor nodig is om nu eens echt onnodig te zijn.   

  

Lieve vrienden stiekem verwachten we nog zoveel van ons zelf. 

Maar dan uit genade leven. Echt alleen genade. Dat is nu een 

geheim dat Gods kinderen hier in die boze wereld leren kennen. 

Het was zo pijnlijk om de arbeid van mijn handen in Gods handen 

terug te leggen. Je kunt een psalm 1000 x lezen. Maar toch ging 

ik toen pas begrijpen wat er nu staat in Psalm 90: “ Laat Uw werk 

aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun 

kinderen. En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods zij over 

ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk 

onzer handen, bevestig dat.”  

  

Gemeente, in alle gebrek heb ik vele malen in uw midden mogen 

voorgaan. Daar ben ik mij van bewust. En al zo vaak heb ik me 
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afgevraagd: heb ik wel genoeg gezegd? Heb ik wel genoeg 

aangedrongen zoals dat een herder betaamt? Het Woord is 

gezaaid. Binnenkort verschijnt er een boekje waarin preken zijn 

uitgeschreven die ik in uw midden gehouden heb. Daar hou ik u 

van op de hoogte.   

  

Kerkenraad, bestuursraad, dominee en gemeente, heb hartelijk 

dank voor de prachtige gift die ik ontvangen heb. Ook namens 

broer Huib. Het was altijd een uitzien om in Horebeke voor te 

gaan. Dank dat u mij verdragen hebt. Ik heb u oprecht lief 

gekregen. Niet alleen Horebeke heb ik los moeten laten. Maar 

ook de gehele VPKB. Wat had ik graag zondag aan zondag 

voorgegaan in de vacante gemeenten. God besliste anders. De 

zondagen zijn zwaar. Niet leeg. U mag weten dat God mij niet 

vergeten is. Maar soms zijn er zoveel waaroms.  

  

En toch merk ik dat het waar is wat Psalm 27 zegt: “ Een ding 

heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de 

dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om 

de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te 

onderzoeken in Zijn tempel. “  

  

Soms is het zwaar vrienden. Daar ga ik niet omheen draaien. 

Maar hoe rijk is het om een toekomst te hebben met God. Ja dan 

zeg ik weleens met die lieve Datheen:  

Gij zult mijn kruis eindigen hier;  

Want goedertier  

Zijt Gij gestadig;  

Het werk Uwer handen zult Gij Volvoeren 

vrij,  

O Heer’ genadig.  

(Psalm 138: 4b)  

  

Tot slot, het is een tijd lang stil geweest van mijn kant. Er was 

veel te verwerken. Ik ben veel ziek en zwak. Daarom is het lastig 

vooruit te plannen wanneer ik weer eens in Horebeke een dienst 
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zal bijwonen. Ik hoop spoedig. Nee, ik ben u niet vergeten. Maar 

soms is een mail beantwoorden al teveel. Vergeef mij dat. God 

zij u allen nabij.  

  

Ontvang een hartelijke groet van uw oud-voorganger en 

gemeentelid, John Tollenaar (Oostelijk Bolwerk 146 - 4531 GW  
TERNEUZEN - johntollenaar@gmail.com )  

  

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

  
HET LEGER DES HEILS  

William Booth (1829-1912), methodistisch predikant, was het 

rustig voortkabbelend leventje in een knusse gemeente beu, en 

trok er de stekker uit. Hij had namelijk gezien dat er buiten zijn 

kerkgebouw, in de gore achterbuurten van Londen, meer werk 

aan de winkel was. Als straatprediker merkte hij vervolgens op 

dat de evangelieboodschap niet goed aankwam bij mensen met 

een lege maag en natte voeten. Evangelisatie moest gepaard 

gaan met strijd tegen armoede, alcoholisme en prostitutie. Om 

die strijd daadwerkelijk te voeren richt Booth in 1878 The 

Salvation Army op, bevolkt door honderden bekeerlingen, 

mannen en vrouwen, als vrucht van zijn prediking.  

  

Die groeiende groep wordt georganiseerd en aan het werk gezet: 

een strijdlustig legioen met een hiërarchie, een uniform, 

reglementen en discipline. De eerste generaal was Booth 

himself, gevolgd door een enthousiaste schare soldaten - 

vrijwillige en onbezoldigde medewerkers - en door brigadiers, 

majoors en kolonels met een bescheiden loon.   

  

Een paar verwezenlijkingen : in Londen telde men in die dagen 

naar schatting 80 000 prostituees, waarvan 1/3e jonger dan 16. 

Toestanden zoals vandaag in Calcutta. Het Leger richt 13 

opvangcentra op. Een ander centrum vangt werklozen op, en er 
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komt een opsporingsdienst voor vermiste personen - destijds 

verdwenen uit Londen ca. 9 000 mensen per jaar.   

  

*****************************  

Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden.   

Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik 

strijden.  

Zolang er nog mannen naar de gevangenis 

gaan,   

erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden.  

Zolang er nog één verslaafde is,   

zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden.  

Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien,   

zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.  

(W. Booth in zijn laatste toespraak)  

*****************************************  

Vanaf 1880 gaat het Leger aan de slag buiten 

Groot-Brittannië, om te beginnen in 

Engelstalige landen: USA, Canada, Australië, 

ZuidAfrika. Met groot succes, vanwege de 

taal maar ook vanwege de protestantse 

traditie in die landen. Vanwege die traditie 

kreeg het Leger makkelijker voet aan de 

grond in landen zoals Zwitserland, Duitsland 

en in Scandinavië, en ging het moeizamer 

daar waar het protestantisme nauwelijks bestond, bvb. in Zuid-

Europa. In Nederland makkelijker dan in België, waar het 

tegenwoordig bijna uitsluitend in Antwerpen, Brussel, in een paar 

grote steden in Wallonië en in de Borinage  te vinden is. 

Wereldwijd zijn heilssoldaten aan de slag in 130 landen.  
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Hoewel de evangelisatieopdracht onverminderd doorgaat - in 

iedere “post” is er wel een zondagse eredienst - is bij het grote 

publiek het Leger vooral bekend om zijn sociale activiteit. “Wat 

doen we? Opvang van daklozen, mama’s en kinderen, 

vluchtelingen; schuldbemiddeling, voedselhulp, 

tweedehandswinkel.” Aldus een van hun vele websites, waarop 

ook meestal kan gedoneerd worden. Marmites  of kerstpotten 

kom je niet alle dagen tegen.  

***************  

En nu iets helemaal anders! Een paar maanden geleden 

ontstond er enige beroering toen werd vastgesteld dat een 

grafmonument op ons kerkhof ernstig beschadigd was. Een 

rechtopstaande zerk in de rij langs het straatje lag niet in 

gruzelementen maar was toch horizontaal en verticaal 

gebarsten. Blijkbaar door een stevige tik op manshoogte of 

daaromtrent .  

  

Die stevige tik maakte de zoektocht naar de dader(s) iets 

eenvoudiger. Vlijtig rondscharrelende kippen en spelende 

kleuters konden al meteen worden geschrapt van de lijst der 

verdachten. Voorbijrazende landbouwvehikels met uitsteeksels: 

idem, gezien de fatale slag duidelijk van de kerkhofzijde was 

toegediend. Het graaftuig van een recent bezige grafmaker 

eveneens, wegens te ver uit de buurt werkzaam. Wandelaars 

langs trage wegen die en passant met beslijkt schoeisel de 

begraafplaats betreden? Die hebben meestal geen voorhamers 

bij. Tenzij ze misschien behoorden tot de stoottroepen van 

Voorpost, en aanstoot namen aan de tekst in het Frans die ze op 

de bewuste zerk konden lezen … Intussen is de schuldige 

opgespoord. Hij heeft bekentenissen afgelegd en de schade zo 

goed mogelijk hersteld.  

  

In een volgend artikeltje iets over de man met Horebeekse roots 

die rust onder de verontruste zerk.   

Wilfred De Jonge  
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DE VROUW IN DE BIJBEL : RIZPA  

  

Wie kent Rizpa? Voor de meesten is zij een onbekende vrouw 

uit het Oude Testament.  Er zijn maar weinig woorden, een paar 

verzen, aan haar gewijd in 2 Samuel. Het gaat bovendien om een 

gruwelijk verhaal. In de lange geschiedenis van list, geweld, 

wraak, moord … is Rizpa degene die de spiraal doorbreekt. Zij 

pleit voor menselijkheid en gerechtigheid.   

  

Wat is er gebeurd? Toen Jozua en het volk Israël het land 

Kanaän in bezit namen, woonden daar reeds Gibeonieten 

(inwoners van Gibeon, iets te noorden van Jeruzalem). In Jozua 

9 lezen we hoe dezen door een list een verbond weten te sluiten 

met Jozua, waardoor de Gibeonieten gespaard  worden en tot 

het einde der dagen tussen de Israëlieten mogen blijven wonen 

(vers 27). Een verbond is gericht op het in vrede samenleven van 

bondgenoten. Het blijft gelden over de generaties heen.   

  

Koning Saul heeft later echter dit verbond geschonden en 

Gibeonieten gedood, waardoor nu een bloedschuld op het huis 

van Saul rust. Na de dood van Saul ontstaat een broederstrijd 

tussen zijn huis en het huis van David. Op de troon zit Isboseth, 

de zoon van Saul en een stiefzoon van Rizpa, maar niet voor 

lang. Er is een jonge rivaal die naar de troon dingt, zijn naam is 

David.  

  

In lsraël heerst al drie jaar hongersnood.  David  gaat bij de Heere 

te rade en hij verneemt er dat de bloedschuld op het huis van 

Saul de oorzaak ervan is. David ontbiedt de Gibeonieten en 

vraagt hun wat ze willen als bloedwraak. “Laat ons van zijn zonen 

zeven mannen gegeven worden, zodat wij hen voor de Heere 

ophangen in Gibea van Saul, verkozene van de Heere. En de 

koning (David) zei : ik zal hen geven” (2 Sam 21:6)  

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 2 – maart/april 2020  

25.  

  

David neemt de beide zonen van Rizpa en vijf kleinzonen van 

Saul (van zijn dochter Merab) gevangen en levert hen uit aan de 

Gibeonieten die hen ophangen “voor het aangezicht van de 

Heere op Gibea’s heuveltop”. Deze zeven mannen moesten zo 

lang aan de kruispalen blijven hangen, totdat er weer regen 

kwam, tot teken dat de op het land rustende plaag van droogte 

voor God verzoend was.  

  

Wie is Rizpa? Rizpa is een bijvrouw van de Israëlitische koning 

Saul. Dat is op zichzelf al niet zo'n glansrol, maar op het moment 

dat zij in het verhaal wordt geïntroduceerd is Saul al overleden. 

Rizpa was de moeder van 2 zonen van Saul. We leren haar 

kennen bij de gebeurtenissen rond de troonopvolging.  

  

Na de dood van Saul wordt Rizpa geschaakt door Abner, 

generaal van Saul en koning Isboseth. Dit werd gezien als 

hoogverraad en Isboseth spreekt Abner hierover aan.  Deze 

laatste reageert zeer heftig en verwijst naar zijn loyaliteit voor het 

huis van Saul en loopt kwaad over naar het huis van David (2 

Sam 3:7-8). Niet veel later valt het rijk in handen van koning 

David.   

  

Na de dood van haar zonen toont Rizpa zwijgend protest door 

het vonnis niet zomaar te accepteren. Op een stuk jute, dat zij 

uitspreidt op de rots onder de kruisen van de gedode mannen, 

waakt zij de hele lange, gruwelijke zomer.  Zij beschermt de  
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lichamen van de zeven mannen 

tijdens de oogsttijd tegen dieren. Ze 

jaagt de hyena’s, de aasgieren en 

de roofdieren weg, dag en nacht. 

De dame uit het paleis van Saul is 

nu een ‘verwilderd moederdier’. 

Haar zonen en de kleinzonen van 

de man die eens haar toebehoorde, 

hangen daar, men heeft hun niet 

eens een fatsoenlijke begrafenis 

gegeven. Zij dienen met koninklijke 

waardigheid behandeld te worden, 

ook al zijn ze dood.    

  

Rizpa is geen waanzinnige, 

integendeel.  Haar wake is een 

heftig protest tegen de onmenselijkheid en een pleidooi voor 

gerechtigheid. De dood van de zeven mannen heeft misschien 

wel de wraakgevoelens van de Gibeonieten bevredigd, maar 

heeft geen oplossing gebracht voor het probleem waar het 

allemaal mee begon : de hongersnood.   

  

Het bericht van Rizpa’s zwijgende protest bereikt koning David.  

Rizpa brengt David in beweging : de zonen en kleinzonen krijgen 

een begrafenis in het familiegraf. Het is misschien niet veel, maar 

het is een teken: David heeft het pleidooi van Rizpa verstaan. Hij  

beantwoordt haar daad met respect. Pas als aan de schreeuw 

om gerechtigheid van Rizpa gehoor is gegeven, ontfermt de 

Heere zich over het land en neemt Hij de hongersnood weg.    

  

Rizpa’s naam betekent : ‘gloeiende kool’, zij heeft het vuur der 

gerechtigheid weer aangestoken. Met haar houding laat Rizpa 

zien dat zij behoort tot de ‘wijze’ vrouwen in Israël, die de 

samenleving en de koning iets duidelijk maken ! Het is een 

levensverhaal dat druipt van de tragiek. Rizpa is aanvankelijk 

een hulpeloos personage dat eerst een achtergrondrol vervult als 
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'slechts een bijvrouw' van de koning. Later is ze een kwetsbare 

weduwe om wie een ruzie ontstaat die een koningshuis splijt. 

Vervolgens is ze een rouwende moeder, de nabestaande van 

een zinloos wrede politieke gebeurtenis. Maar dan komt ze in 

verzet. De strijd die Rizpa heeft geleverd, was er een op het 

allerhoogste niveau, tegen de allerhoogste prijs en vanuit de 

allerzwakste positie.  

  

Josiane Tytens  

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

  

HET CORONAVIRUS : EEN LES IN NEDERIGHEID.  

  

In Genesis 1 : 28 lezen we : “Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul 

de aarde en onderwerp haar”. Het valt te vrezen dat de 

mensheid dit goddelijk gebod wat al te letterlijk geïnterpreteerd 

heeft. ‘Onderwerpen’ betekent niet de aarde uitbuiten, maar 

integendeel zorg dragen voor de natuur en het milieu, goed 

rentmeesterschap uitoefenen. Een rentmeester is iemand die op 

een verantwoorde manier goederen van iemand beheert. Voor 

een gelovige is die iemand God.  

  

Toch doet de mens net het omgekeerde. Door de vernietiging 

van ecosystemen (bv. het tropisch regenwoud) of door zich in 

toenemende mate in het leefgebied van dieren te begeven, 

komen mensen intensiever in contact met dieren en ontstaan er 

nieuwe ziekten. De voorbeelden zijn bekend : AIDS, SARS, 

MERS en recentelijk Covid-19, het coronavirus. Virussen hebben 

de neiging om zich aan nieuwe gastheren aan te passen als ze 

de gelegenheid daartoe krijgen en dus ook naar mensen ‘over te 

springen’. Toen in de prehistorie de domesticatie (temmen van 

dieren en ze tot huisdieren maken) zijn intrede deed, werd voor 

het eerst de gelegenheid daartoe volop geschapen. Van alle 

nieuwe infecties die de mens nu treffen stamt 70 % van dieren!  

Sinds 1940 zijn er in de wereld 350 voorbeelden van ‘nieuwe’ 

virussen die zich aan de mens aangepast hebben.  
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Het coronavirus is overgesprongen van vleermuizen op mensen, 

misschien via tussengastheren. Door het toenemend verlies van 

hun natuurlijk leefgebied zijn vleermuizen gaandeweg meer 

verstedelijkt en sedentair (= met een vaste verblijfplaats) 

geworden en hebben minder toegang tot goede voeding. Het 

gevolg is dat ze meer besmet geraken en die besmetting via bv. 

hun uitwerpselen in onze tuinen naar mensen overdragen.  

  

Maar niet alleen de onbezorgdheid van de mensheid om het 

leefmilieu is problematisch, ook het sentimentele doorgeslagen 

knuffelgedrag met dieren kan dat zijn. Zieke zeehondjes kost wat 

kost willen redden zou op termijn een nieuw griepvirus (waarvan 

zeehonden sterven) op de mens kunnen overdragen. Dat dit kan 

gebeuren bewijst de vogelgriep in kippen, kalkoenen, eenden en 

...mensen. En wat met de katten en honden die we in onze 

huiskamers toelaten? Dat de verwoestende Lyme ziekte zo sterk 

toeneemt is niet per se alleen te wijten aan menselijk 

wandelgedrag, maar ook aan het overspringen van besmette 

teken van honden naar mensen.  

  

Voor de moraal van dit verhaal keren we terug naar Genesis 

1:28. Laat de natuur met rust, vernietig hem niet maar knuffel 

hem ook niet dood. In beide gevallen getuigt dit gedrag van 

onderwerping. Een les in nederigheid!  

  

Hans Nelis.  
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Het geopende graf  

  

  

  
Nuttige adressen  
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 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  
  
Rekeningnummer VPKB Horebeke:  

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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IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 BIC 
code: BPOTBEB1  
p/a Korsele 33, 9667, Horebeke  
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 2  maart/april 2020 

  
INHOUDSOPGAVE  
 Ten geleide  1  
 Uit de kerkenraad  3  
 Uit de bestuursraad  4  
 Uit het district  5  
 Collecteopbrengst  6  
 Activiteiten  6  
 Rondom de gemeente  11  
 Agenda   13  
 Varia  16  
 Nuttige adressen  27  
 Colofon  28  

  

  

  
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 3 mei  2020  

(verschijnt zondag 10 mei 2020)  

  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  

  



 VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. –    

34.  

  

  

  
  


