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   TEN GELEIDE  

  

Deo Volente  

  

Als u nu de afgelopen editie van de Flambouw er nog eens bij 

pakt: valt u dan ook op hoeveel u leest over activiteiten en 

plannen? In het verslag van de kerkenraad leest u dat er voor de 

viering van de Maaltijd van de Heer reeds voorzorgsmaatregelen 

getroffen zijn, maar wie had kunnen vermoeden in welke situatie 

we nu terecht zijn gekomen? Alleen Hans besteedde al aandacht 

aan het coronavirus.   

  

Verder gonsde het nog allemaal van activiteit: kerkdiensten, 

kinderclub, Debora, vergaderingen, verkiezingen, hagenpreek, 

Geuzenfeest… En op 3 mei zouden we met zijn allen naar Arras  

rijden. Inmiddels is alles anders: we blijven zoveel mogelijk thuis 

en mogen zelfs geen bezoek ontvangen. Het is al heel wat dat 

velen de eredienst op zondag via internet kunnen volgen.   

  

Op de website van de protestantse kerk in Knokke-Heist staat al 

jaren bij de agenda vermeld: ‘Voor alle data geldt Deo Volente 

(zo de Here wil en wij leven zullen).’ Deo volente, dat was 

inderdaad ooit een veel gebruikt uitdrukking. Maar het is toch 

jaren geleden dat het in onbruik raakte, een enkele uitzondering 

daargelaten. We weten wel dat zaken af en toe anders kunnen 

lopen dan we hadden gepland, maar er echt rekening mee 

houden deden we niet veel meer. Op dat vlak kunnen we iets 

leren van de tijd die we nu meemaken. Het is een hele moeilijke 

tijd met veel lijden, laat daar geen misverstand over bestaan. En 

toch kunnen we er ook van leren, ook op het vlak van het geloof.   

  

Bijvoorbeeld Deo volente. Laten we eens kijken waar dat 

vandaan komt. De wortels ervan vinden we in de Heilige Schrift, 

in de brief van Jakobus 4:13-17:   
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“En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar 

die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en  

handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er 

morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers 

een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna 

verdwijnt.  

In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil 

en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u 

in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet 

goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.”  

  

Waar het Jakobus om gaat is wat we wel ‘praktisch atheïsme’ 

zouden kunnen noemen. Dat wil zeggen dat je er in de praktijk 

helemaal geen rekening mee houdt dat God bestaat. Ook al zeg 

je dat je in God gelooft, in de praktijk blijkt dat verder nergens uit. 

Je leeft zonder God, in zonde dus.   

  

Jakobus wijst ons bovendien op onze vergankelijkheid: het leven 

is als een damp, voor je het weet is het voorbij. Verlies daarom 

geen tijd maar leef mét God. Betekent dit dan dat we geen 

plannen meer mogen maken? Natuurlijk niet! Plannen maken, 

daar is niks op tegen. Maar doe dat niet buiten het geloof om. Je 

weet toch dat de HEER een levende God is? En dat Jezus leeft? 

En dat jij mét Jezus levend bent geworden voor God?   

  

Deze tijd kan ons, misschien wel meer dan ooit tevoren, 

inspireren om dit echt te begrijpen. Nu vrijwel alle plannen die we 

hadden niet door kunnen gaan en we niet weten hoe de nabije 

toekomst eruit zal zien. Nu mogen we leren begrijpen dat voor al 

onze plannen geldt: Deo volente ofwel: Als de Heere wil en wij 

leven.   

  

Broederlijke groeten,   

  

Ds. Simon van der Linden  
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Situatie  

Beste broeders en zusters,   

  

Zoals u weet heeft ook de kerk te maken met de maatregelen die 

getroffen zijn tegen COVID-19. De bevoegde minister heeft het 

houden van erediensten verboden en ook andere kerkelijke 

activiteiten kunnen niet doorgaan.   

  

Wel kunt u op zondagmorgen een eredienst vanuit onze 

protestantse kerk volgen via internet. De kerkklokken worden 

iedere zondag geluid als oproep tot het volgen van de eredienst, 

het gebed en het betonen van naastenliefde. De diensten zijn 

met ondersteuning orgelspel door Hendrika.   

  

We (kerkenraadsleden, dominee) proberen ook telefonisch 

contact met de leden te onderhouden, vooral met de ouderen en 

zieken. Met enige regelmaat verschijnt er een pastorale brief om 

de huidige stand van zaken toe te lichten en u een hart onder de 

riem te steken.    

  

Ds. Simon van der Linden  

  

   UIT DE KERKENRAAD  

  

Kerkenraadsvergaderingen worden beschouwd als een 

nietessentiële activiteit gekoppeld aan niet-essentiële 

verplaatsingen. Zodoende zijn er de laatste twee maanden ook 

geen samenkomsten van de kerkenraad geweest. Dit betekent 

echter niet dat we helemaal hebben stil gezeten. Vanuit ons kot 

is er toch een en ander gebeurd.  
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De Flambouw (die u bij deze via de post ontvangt) verschijnt 

zoals vroeger. Het uitdelen na de kerkdienst kan natuurlijk niet 

doorgaan.  

  

Tijdens de Paasperiode zijn het merendeel van de oudere 

gemeenteleden door de kerkenraad telefonisch gecontacteerd 

om hun onze Paaswensen over te brengen. Namens de 

kerkenraad wil ik ook onze predikant (en organist) bedanken 

voor de online kerkdiensten en de pastorale brieven.  

  

Op donderdag 30 april hebben we ons gewaagd aan een heuse 

conference-video-call. Na wat technisch geëxperimenteer zijn 

we er in geslaagd om vier kerkenraadsleden rond de virtuele 

vergadertafel te brengen. Tijdens deze vergadering mochten we 

Goddank vernemen dat er in onze gemeente geen meldingen 

van corona-infecties zijn.  

  

Volgens een nieuw ministerieel besluit zou het aantal 

aanwezigen bij een online kerkdienst uitgebreid mogen worden 

tot 10 personen. Dit zou ons toelaten een echte dienst te 

organiseren. Weliswaar op voorwaarde dat er 

kandidaatkerkgangers zijn én dat de nodige officiële 

verplaatsingsdocumenten kunnen bemachtigd worden.  

  

Namens de kerkenraad - Willy Vanderhaegen  

  

   UIT DE BESTUURSRAAD  

  

UIT DE BESTUURSRAAD  

  

Op 4 maart 2020 kwam uw bestuursraad (voorlopig voor het 

laatst fysiek) bijeen. Het belangrijkste agendapunt bestond erin 

om de verschillende offertes i.v.m. de CV – en de noodzakelijke 

grondwerken (gasaansluiting) in de pastorie toe te wijzen. Aan 

de hand van de uitgebreide technische offertes – appels en 

peren vergelijken is geen sinecure - hebben de leden uiteindelijk 
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toegewezen welke aannemers de werken zullen uitvoeren. 

Ondertussen werden nog heel wat contacten gelegd met de 

betrokken partijen om ervoor te zorgen dat we de vooropgestelde 

uitvoeringsdata kunnen handhaven.  

  

Het coronaverhaal heeft ook een impact op de verkiezingen van 

de bestuursraad die gepland waren voor 19 april. Op 18/03/2020 

stuurde het Agentschap Binnenlands Bestuur een omzendbrief 

namens de voogdijminister over uitstel van de verkiezingen. 

Hierin staat te lezen:  

“Deze noodsituatie heeft volgende gevolgen voor de 

kandidatenlijsten: kandidatenlijsten die zijn opgesteld en bekend 

gemaakt en waartegen binnen de decretale termijnen geen 

bezwaar is ingediend, worden als definitief beschouwd en zullen 

bij de latere verkiezing gebruikt kunnen worden.” En verder:  

“Zodra de coronapandemie formeel over is, zal ik u verder 

informeren over de bijkomende stappen die ondernomen 

moeten worden”.  

De bestuursraad houdt verdere correspondentie in het oog om 

dan een nieuwe verkiezingsdatum vast te leggen.  

  

De jaarrekening 2019 is door de penningmeester afgewerkt. De 

goedkeuring ervan moet decretaal door de volledige 

bestuursraad gebeuren. Om binnen het wettelijk kader te blijven 

qua decreet- en corona-aangelegenheden werd de overheid 

geraadpleegd i.v.m. een alternatieve werkwijze. De leden 

hebben individueel een verklaring opgemaakt en zo werd de 

jaarrekening goedgekeurd. De volledige bundel is reeds 

overgemaakt aan het gemeentebestuur.  

  

Onze penningmeester deelt het volgende mee omtrent de 

collectes :  

Maart 2020 – 2 zondagen - Gewone collectes: €173,00 -   

Bijzondere collecte voor het patrimonium: €72,60 Verder 

blijft de bestuursraad zorgen voor de dagdagelijkse noden: 
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rekeningen betalen, administratie bijhouden, het patrimonium 

onderhouden….  

  

Na de voorjaarsstormen was het ook nodig om op het kerkhof de 

afgewaaide takken te verzamelen en af te voeren. Enkele leden 

namen dit voor hun rekening. Joyce heeft de eerste maaibeurt 

van 2020 al achter de rug en alles ligt er weer netjes bij.  

  

We kijken met z’n allen uit naar enige regularisatie van de 

toestand, al zullen we in de nabije toekomst wellicht ook “1,5m 

vergaderingen” moeten voorzien.  

  

Tenslotte kunnen wij u ook onderstaand bericht niet onthouden: 

Van onze VPKB nationale penningmeester  Fernand Dehousse  

ontvingen we op 25 maart 2020 dit schrijven:  

“Omdat kerkdiensten tijdens deze quarantaineperiode 

verboden zijn, kunnen er uiteraard ook geen collectes 

gehouden worden. Ik kan u alleen maar uitnodigen om de 

gemeenteleden te verzoeken, hun bijdrage via een 

bankoverschrijving te betalen.    

Voor diegenen voor wie dit niet mogelijk is, steek wekelijks 

uw bijdrage in een briefomslag en overhandig deze in 

betere tijden aan uw plaatselijke penningmeester.   

Dit geldt zowel voor de bijdrage aan uw plaatselijke kas als 

voor de bijdrage aan de centrale kas.”   

Hoewel er geen diensten kunnen plaatsvinden, blijven onze 

reguliere kosten doorlopen (verzekeringen, elektra e.a, 

onderhoud kerkhof en pastorietuin…). Ons deel voor de 

werkingskosten van het district en de nationale bijdrage aan de 

VPKB Brussel zullen ook op tijd moeten betaald worden.   

   Alvast dank voor uw solidariteit!  
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Namens de bestuursraad  - Ronald Blommaert  

  

   ACTIVITEITEN   

  
Geuzenfeest 2020  wordt 

Geuzenfeest 2021  

Op 16 april schreef ik een bericht aan de trekkersgroep van het 

Geuzenfeest met de vraag om samen na te denken over het 

geplande Geuzenfeest van dit jaar.   

Enkele fragmenten wil ik met jullie delen:   

“We volgen allemaal de actualiteit, we missen geen enkele 

update over de corona-epidemie, we leven zo stipt mogelijk de 

opgelegde maatregelen na, we blijven in ons kot, we hebben tijd 

om veel na te denken (naast gelukkig ook tijd voor beweging, 

buiten zijn, nuttig of ontspannend bezig zijn en waar mogelijk 

genieten van de mooie kanten van het leven) en … we kijken zo 

realistisch mogelijk naar de toekomst. Een toekomst die er elke 

dag weer een beetje anders kan gaan uitzien, morgen, volgende 

week, volgende maand, volgend jaar….  

Vanuit dat besef en met wat we weten in het achterhoofd denk 

ik, dat we, wat het Geuzenfeest 2020 betreft, de realiteit onder 

ogen moeten zien: een Geuzenfeest organiseren, zoals we dat 

al jaren doen en zoals we dat graag willen blijven doen, zit er dit 

jaar niet in.   

We houden van ons feest, dat jaarlijks enkele honderden 

bezoekers bijeenbrengt op het sfeervolle, oergezellige 

feestterrein in de pastorietuin. Een feest, waarbij we graag dicht 

tegen mekaar ‘aanschurken’ voor een oecumenische dienst en 

samenzijn, een eetfestijn, vrolijk van de ene naar de andere tafel 

lopen voor hier een babbel, daar een drankje en een lekkere hap. 

Waar kinderen stoeien en over mekaar heen tuimelen in het 

springkasteel, waar sommigen maar al te graag eens uit de bol 

gaan op de meeslepende muziek van een toffe band, waar heel 

wat ouderen niet willen ontbreken, waar we dicht op mekaar in 

een kleine tent luisteren naar een inspirerende spreker, waar we 
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ons rond het kampvuur verwarmen met samen zingen, kletsen, 

mijmeren, lachen, dampende chocolademelk slurpen.   

  

 
 Samen zingen rond het kampvuur,      

nu een jaartje niet, volgend jaar hopelijk weer wel  

Al die ‘wijze, toffe’ dingen ook dit jaar organiseren èn garanderen 

is niet haalbaar. Nu niet.”  

  

Ondertussen liet het gemeentebestuur van Horebeke weten, dat 

er dit jaar geen Geuzenfeest georganiseerd mag worden. 

Gelukkig hadden we al geanticipeerd op dat nieuws en ervoor 

gekozen om  het Geuzenfeest gewoon door te schuiven naar 

volgend jaar.  

  

En we hebben al een datum:   

 in 2021, op zondag 15 augustus,   

vieren we weer feest, het 17de Geuzenfeest!  

  

Solidariteit is nu meer dan ooit nodig  

  
Ook al kunnen we dit jaar geen Geuzenfeest organiseren èn fondsen 

sprokkelen voor het goede doel in de derde wereld, toch blijven de noden 

daar onverminderd groot. Zo kregen we op Pasen van onze goede vriend 

Amal in India een mail, waarin hij schrijft over de impact van de 

coronaepidemie in India en in Varanasi in het bijzonder. Amal is op dit 

ogenblik met alle mogelijke en beschikbare middelen mensen – 3000 

families - in hoge nood aan het  helpen met hun vooral 

basislevensmiddelen (rantsoenen rijst, bloem, linzen, olie, koeken) te 



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 3 – mei/juni 2020  

10.  

  

bedelen. Amal roept ons op om zijn werk verder te steunen en mogelijk te 

maken; ze hebben onze hulp echt nodig.   
Als stuurgroep waren we het er meteen over 

eens, dat we die levensreddende hulp 
moesten bieden, als we dat konden. Dankzij 
een reserve, een spaarpotje – soms ook wel 

‘oorlogskas’ genoemd – konden we € 3000 
euro doneren aan het project van Amal. 

Zonder tijdverlies is dat bedrag gestort en 
vorige week kregen we van Amal een 

uitgebreide bedankingsmail met tekst en 
uitleg over de besteding van de hulp.   

  

 Amal helpt een lading voedsel lossen  
Kort samengevat schrijft Amal dat hij ons bijzonder dankbaar is voor de 

gulle gift, waarmee hij de hongerigen eten kan geven en zoveel mogelijk 

levens kan redden. Samen met een groep vrijwilligers heeft hij al aan meer 

dan 12.000 (!) gezinnen voedselpakketten kunnen uitdelen. Sommigen 

kregen de voorbije maand al twee keer een pakket. Het voedsel kan Amal 

aankopen bij een groothandel. Er is baar, maar het kost tot tien keer meer 

kunnen veel minder goederen aan- 

dus wel degelijk voedsel beschik - 

dan normaal. De kl eine winkeltjes  

bieden. Er heerst bij grote delen van  
de bevolking echte hongersnood. Ze  
leven van de hand in de tand: hebben  
ze vandaag niets kunnen bedelen of  
verdienen, dan hebben ze vandaag  
geen eten.   

Vrijwilligers  stellen de  
voedselpakketten samen 

  

De mensen in het dorp halen een  
zak met etenswaren op 

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 3 – mei/juni 2020  

11.  

  

  

  
De voedselvoorraden worden bij de groothandel aangekocht, daarna 

vullen vrijwilligers (nonnen, priesters, sociale werkers) de pakketten en 

brengen ze die naar de krottenwijken, scholen en dorpen.   
Amal besluit zijn mail met een nadrukkelijk ‘DANK U WEL en HARTELIJKE 

GROETEN’ aan alle leden, schenkers en vrienden van de Geuzen. Hij 

gedenkt zijn weldoeners in zijn dagelijkse gebeden.   
  

Voor de Geuzenfeestwerkgroep - Cornelis Blommaert  
  

   RONDOM DE GEMEENTE  

  

WEL EN WEE  
  
Ook deze rubriek is anders dan anders. Gelukkig zijn er bij mijn 

weten momenteel geen leden van onze gemeente besmet met 

het coronavirus en de meesten maken het naar omstandigheden 

goed. Via een pastorale brief hou ik u regelmatig op de hoogte 

van de situatie en probeer ik u een hart onder de riem te steken.   

  

In het bijzonder wil ik noemen de mensen die in de 

woonzorgcentra verblijven. Niet dat er daar, voor zover mij 

bekend, gemeenteleden zijn die besmet zijn geraakt. Maar van 

verschillende leden heb ik gehoord hoe moeilijk hun familieleden 

het daar hebben of hebben gehad. Als voorbeelden noem ik 

Viktor, de kleinzoon van Jo en Mireille, en Pierre, de broer van 

Paul.  

Laten we hen en hun familie gedenken in onze gebeden.   

Met de woorden van Psalm 103, bekend van de viering van de 
Maaltijd van de Heer, wil ik u tenslotte bemoedigen in uw 
geloof:   
  

Loof de HEERE, mijn ziel, en al 

wat in mij is, Zijn heilige Naam.  
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Loof de HEERE, mijn ziel, en 

vergeet niet een van Zijn weldaden.  

Die al uw ongerechtigheid vergeeft,  

Die al uw ziekten geneest,  

Die uw leven verlost van het verderf,  

Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,  

Die uw mond verzadigt met het goede, uw 

jeugd vernieuwt als die van een arend.  

De HEERE doet rechtvaardige daden en 

recht aan alle onderdrukten.  

Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, 
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. 
Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en 
rijk aan goedertierenheid.  

Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet 

voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.  

Hij doet ons niet naar onze zonden en 

vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.  

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is 

Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.  

Zo ver het oosten is van het westen,  

zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.  

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo 

ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.  

Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en 

blijft bedenken dat wij stof zijn.  

De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als 

een bloem op het veld, zo bloeit hij.  

Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en 

zijn plaats kent hem niet meer.  

Maar de goedertierenheid van de HEERE is van 

eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.  

Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor 

wie Zijn verbond in acht nemen  

en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.  
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De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn 

Koninkrijk heerst over alles.  

Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke 

helden, die Zijn woord uitvoeren,  

gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.  

Loof de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren 

van Hem, die Zijn welbehagen doen.  

Loof de HEERE, al Zijn werken, op 

alle plaatsen van Zijn heerschappij.  

Loof de HEERE, mijn ziel!  

  

Ds. Simon van der Linden  

----------  

  

KINDERCLUB DE VUURTOREN  

  

De coronacrisis begon toen wij zojuist ons Paasproject gestart 

waren. Het materiaal hebben we elke week in aangepaste vorm 

digitaal verspreid onder de kinderen en hun ouders die eraan 

mee wilden/konden blijven doen.   

  

Tijdens de Goede Week heeft het knutselschooltje van de 

pastorie niet stilgezeten. Er zijn mooie lentekaarten gemaakt.  
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Samen met heerlijk baksel van 

Rita Custers (dank, nogmaals!) 

zijn deze afgegeven rondom de 

kerk bij onze ouderen en 

anderen die een steuntje in de 

rug konden gebruiken. Per post 

zijn de kaartjes ook verstuurd 

aan onze verder weg wonende 

ouderen als paasgroet van de 

zondagsschool. We hopen dat 

het eenieder goed heeft 

gedaan.  

  

De digitale kerkdiensten zullen 

nog wel even voortduren is het 

vermoeden. Daarom zal een  

kinder-moment ingelast worden in de dienst en zal een 

bijpassend werkje te downloaden zijn op de website van de kerk. 

Ook aan onze kinderen blijft gedacht worden!  

  

Vanuit de kinderclub alvast de oproep voor oppas tijdens de 

zondagse diensten in juli en augustus. Dat mag gerust een van 

de ouders van de kinderen zijn, of tieners die dat eens leuk 

vinden, of misschien vindt u het zelf ook weleens wat. Mogen wij 

op u rekenen mocht alles terug 'normaal' verlopen? U kunt zich 

opgeven bij Elke (fam.unterdenlinden@gmail.com ).  

  

Namens kinderen en leiding, met hartelijke groet, Elke  

  

  

  

AGENDA – alles D.V.   

Donderdag 14 mei  

  

20 uur – OK – Bijbelstudie  

Zondag 17 mei    10 uur -  NK  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  
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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   

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

geen  

Vrijdag 22 mei   

  

14 uur – OK – Debora  

Zondag 24 mei      10 uur – NK   

Voorgangers  dhr. R. Sette  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Henk  

Zondag 31 mei     10 uur – NK - PINKSTEREN  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Mireille  
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Maandag 1 juni      

  

20 uur – OK – kerkenraad  

Zaterdag 6 juni   Openkerkendag – OK & NK -  

13u30 tot 18u00  

 

Zondag 7 juni       

  

Openkerkendag  - OK & NK - 

11u15 tot 18u00  

Zondag 7 juni   10 uur – NK –  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Sven  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Wouter  

Donderdag 11 juni    

  

20 uur – OK – bijbelstudie  

Zaterdag 13 juni    

  

9u30 – districtsvergadering –  

Horebeke - OK  

Zondag 14 juni  10 uur -  NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Bert  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Mieke  

Donderdag 18 juni    

  

20 uur – OK – bijbelstudie  

Zondag 21 juni    10 uur -  NK  - viering Heilig  

Avondmaal    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  
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Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Hans  

Zondag 28 juni    10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  nog niet bepaald  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  nog niet bepaald  

Koffie  

  

Mariella  

Zondag 5 juli   10 uur -  NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

2e Collecte  vzw Geuzenhoek  

Kerkenraadslid van dienst  nog niet bepaald  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  nog niet bepaald  

Koffie  

  

Henk  

Maandag 6 juli  

  

20 uur – OK – kerkenraad  

Zondag 12 juli    10 uur -  NK  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  nog niet bepaald  

Koffie  

  

Monique  

  VARIA  
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LE COLONEL  

Zoals beloofd in een vorig artikeltje, iets meer over de man die 

rust onder de voorheen rechtopstaande en nu liggende zerk 

langs de kerkhofmuur. Ernest Charles Louis Dejonghe (Croix 

1877-Horebeke 1962).  

  

Het verhaal begint in het noordfranse plaatsje Croix, ergens 

halverwege tussen Roubaix en Rijsel; tegenwoordig zo’n 20000 

inwoners. In 1876 waren er dat ongeveer 5500, waaronder niet 

minder dan 3200 Belgen. Vlaamse gastarbeiders vonden net 

over de grens werkgelegenheid door de forse ontwikkeling van  

de textielindustrie. Daar was namelijk een 

Engelse industrieel neergestreken - een 

beetje zoals Wilford in Temse of Cockerill in 

Seraing - en had daar in 1852 een fabriek 

laten bouwen voor een paar duizend 

arbeiders en met de hoogste schoorsteen in 

Frankrijk: 106 meter. Isaac Holden was de 

naam, o.a. uitvinder van apparatuur voor het 

kammen van wol.  

  

Behalve captain of industry was Holden ook 

nog methodist; dus liet hij een protestantse  

kerk bouwen, en woningen voor zijn arbeiders. Zodat Jan De 

Jonge uit Horebeke welkom was in Croix, en zoon Ernest daar 

geboren werd. Om onduidelijke redenen heette de familie toen 

Dejonghe.  
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Over jeugd en opvoeding van Ernest is weinig bekend. Wel 

weten we dat hij al in 1896 toetrad tot de Armée du Salut, 

waarvan vader Jan een bedrijvig soldaat was. Die trok op zondag 

na de eredienst in uniform naar Roubaix om 

in de café’s rond de markt te getuigen van 

zijn geloof en er het evangelisatieblaadje 

En Avant! uit te delen en als het goed was 

te verkopen. Dat Heilsleger was sinds 1881 

aan het werk in Frankrijk, eerst in Parijs, en 

was na een moeilijke start aanwezig in een 

flink aantal grote en minder grote steden: 

Bordeaux, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble 

… en ook, raar maar waar, in het nietige  

Croix. Dat laatste geen wonder, gezien de methodistische 

invloed daar aanwezig. Holden zorgde zelfs voor een zaaltje voor 

de samenkomsten. Geen wonder dus dat Ernest naar de Ecole 

militaire trok en in 1903 trouwde met heilssoldate Marthe Colliez. 

Samen gingen ze aan de slag sur le champ de bataille in o.a. 

Luik, Seraing, Wasmes en Quaregnon.   

  

Naar Parijs  

Amper vijf jaar later werd het echtpaar overgeplaatst naar Parijs, 

waar de hoofdzetel van de Franse Armée gevestigd was. 

Evangeliseren bleef het hoofddoel, maar op sociaal terrein waren 

de successen spectaculairder. De dynamische commissarissen  

Albin en Blanche Peyron konden het reusachtige Palais de la 
Femme aankopen (1926): 650 
kamers  bestemd  voor 
 alleenstaande vrouwen en 
meisjes. In 1933 werd la Cité de 
Refuge geopend,  un 
 complexe  social polyvalent 
van tien verdiepingen ontworpen 
door de beroemde architect Le 
Corbusier.  
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 Le Palais de la Femme    

 Tussendoor tikte brigadier Dejonghe  La Cité de Refuge  

een afgedankt binnenschip op de kop; 

met financiële steun van een paar rijke 

dames en met de medewerking van ook 

weer Le Corbusier werd het een 

nachtverblijf voor een paar honderd 

clochards en andere marginalen.   

  

 

Heilssoldaat EDJ was intussen dus brigadier geworden, en zou 

gaandeweg stijgen in rang; dat nemen we aan tenminste. Over 

zijn rol in de jaren dertig is ons weinig bekend. Het zullen 

voornamelijk administratieve functies geweest zijn. Hij wordt 

vernoemd als secretaris van de Oeuvres Sociales pour hommes, 

en als Principal d’Ecole Militaire. Daar moet je al minstens 

kolonel voor zijn; echtgenote Colliez had dezelfde rang als 

directrice van het Palais de la Femme, waar occasioneel een 

Horebeekse jonge dochter zich ging bekwamen in de Franse 

taal. Tegen het einde van het decennium ging de gezondheid 

van de kolonel er op achteruit, zodat hij in 1939 vervroegd met 

pensioen ging.   
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Naar Saint-Georges-les-Bains  

Het echtpaar kwam terecht in een 

paviljoentje in Saint-Georges-

lesBains (Ardèche). Daar had de 

Armée al jaren een voormalig hotel 

omgebouwd tot vakantieverblijf 

voor heilssoldaten (le Château); 

prachtig gelegen in het groen met 

een weergaloos uitzicht over de Rhônevallei tot aan de Alpen 

aan de oostelijke horizon.  

  

Maar de rust in la Gratitude - 

zo noemden ze hun stekje - 

was van korte duur: op 14 juni  

1940 kwamen de Duitse 

troepen aan in Parijs; een 

week later kwam Hitler 

himself daar een kijkje 

nemen, en op 24 juni gaf  

Frankrijk zich officieel 

over.   

   La Gratitude  

Weer naar Parijs  

Slecht nieuws zeker ook voor de Armée. De bezetter had geen 

goed oog in een van oorsprong Britse organisatie die er militair 

uitzag en uniformen droeg waarop de letters SS (sauvés pour 

servir) te zien waren. Frank Barrett, de toenmalige 

opperbevelhebber van de Armée in Frankrijk, was een 

Engelsman, werd korte tijd gevangen gezet en moest zijn functie 

neerleggen.  

En vond er niets beter op dan kolonel De Jonge uit zijn pensioen 

en zijn rustoord terug te roepen en hem de leiding toe te 

vertrouwen. Iemand schrijft: “Barrett tirera les ficelles, Dejonghe 

exécutera”.  
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Geen sinecure voor Ernest, die helemaal niet op die leidende 

post zat te wachten, daar ook niet op voorbereid was. Echt 

spannend werd het toch pas voorjaar 1942, wanneer de Gestapo 

een te ondertekenen verklaring voorlegt, kennisgevende dat alle 

activiteiten van het leger moeten worden gestaakt; verbod op 

bijeenkomsten, op dragen van uniform, op geldinzamelingen, op 

“samenscholingen” van meer dan drie personen. Overtreders 

riskeren de Conseil de Guerre. Kolonel Dejonghe ondertekent  

“les larmes aux yeux”.   

  

Het jaar nadien werd de Armée doodeenvoudig opgedoekt en 
de leider moest al zijn rechten en bevoegdheden inleveren. 
Maar met de hulp van dominee Boegner, toenmalig boegbeeld 
van het Franse protestantisme, werd de Heils-evangelisatie 
ondergebracht bij de Eglise Réformée de France (ERF) en de 
sociale activiteiten bij de Diaconesses de Reuilly, een kleine 
liefdadigheidsinstelling. Onder die twee “paraplu’s” konden veel 
werkzaamheden blijven doorgaan. Redden wat er te redden 
viel, en zo veel mogelijk in stand houden, dat was zowat het 
voornaamste kenmerk van Dejonghe’s rol in die periode; niet te 
veel opvallen of buiten de lijntjes kleuren. Sommige jeugdige en 
vurige Heilsofficieren verweten hem een gebrek aan nieuwe 
initiatieven. Gelukkig was echtgenote Marthe steun en 
toeverlaat.  
  

Weer naar Saint-Georges-les-Bains  

  

In 1944 wandelde Generaal de Gaulle over de Champs-Elysées 

en was het grootste leed geleden. Het echtpaar Dejonghe werd 

bedankt voor bewezen diensten en kon eindelijk weer naar zijn 

stek in de Ardèche. Daar braken nu rustige en gelukkige jaren 

aan. Veel ondersteuning kregen de oudjes van het nabije 

Château, waar Ernest zowat voor aalmoezenier speelde; en van 

bevriende protestantse en andere fruitkwekers uit het dorp: 

kistjes vers geplukte perziken werden gratis aan huis geleverd. 
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In 1953 werd de gouden bruiloft gevierd, en in de zomer (mooi 

weer verzekerd) kwamen familieleden uit Vlaanderen op bezoek, 

voor een paar weken! En uit Saint-Georges kwam er ook wel 

eens een bezoek aan verre verwanten in onze streek.   

  

Naar Horebeke  

  

Daar kwam een einde aan toen Marthe in 

1956 overleed. In een ontroerende 

afscheidsbrief aan haar echtgenoot 

schreef ze: “Tu ne pourras rester seul à la 

maison longtemps. Je sais que tu aurais 

aimé vivre tes derniers jours sur la terre de 

tes aïeux, entouré de ceux qui nous ont 

aimés et aidés”. Zo geschiedde: een paar 

jaar later nam Ernest zijn intrek in ons 

schoolhuis, tegenwoordig museum in de 

Geuzenhoek; voor de insiders: in een 

zijkamertje gelegen daar waar nu de 

ingang is. Hij deed geen moeite meer om 

nog Nederlands te leren, abonneerde zich 

op Le Soir, en vanaf toen was de voertaal 

ten huize Simeon De Jonge het Frans.   

  

“C’est chez eux qu’il s’est éteint, doucement, sans souffrance; 

promu à la gloire le 17 mai 1962 à l’âge de 85 ans”. Aldus zijn in 

memoriam n.a.v. zijn begrafenis met militaire eer op 21/05. Op 

het kerkhof zong een koortje van l’Ecole Militaire de Paris, in 

aanwezigheid van een brigadier, een majoor, twee kolonels en 

een commissaris. En van de predikanten Germeraad en  

Blommaert. Slotlied was, of wat dacht u, A 

Toi la gloire!  

  

Wilfred De Jonge  

----------   
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DE VROUW IN DE BIJBEL : RUTH EN NAOMI  

  

Ruth en Naomi zijn de vrouwen die een hoofdrol spelen in het 

korte verhaal van Ruth, een Bijbelboek dat als het ware geklemd 

zit tussen de boeken Richteren en Samuël.  Dit boek 

vertegenwoordigt het stille gebied tussen ‘God sprak’ en ‘God zal 

spreken’. God zelf komt in het boek niet voor, alleen in de 

(re)acties van de personages.   

  

Het boek Ruth gaat over het leven van alledag.  Het vertelt over 

het mislukken en slagen van de oogst, over rampspoed en geluk, 

over ontrouw en trouw.  Hier zijn duidelijk mensen aan het woord 

die weten dat het leven niet altijd rechtvaardig is, dat soms de 

vreselijkste dingen gebeuren en je daar in je leven op de een of 

andere manier mee verder moet. Tegelijk is het ook een boek 

waaruit duidelijk blijkt hoe sterk de liefde is, er wordt gezongen 

en gedanst, kinderen worden geboren.  

  

Voor Naomi (=de lieflijke) woog het materiële leven van haar 

zonen zwaarder dan het geestelijke. Wanneer er hongersnood in 

haar eigen land is, vertrekt ze met haar man Elimelech (= mijn 

God is koning) en hun twee zonen (Chiljon en Machlon) naar 

Moab. Nochtans zei de wet van Mozes “Geen Ammoniet noch 

Moabiet zal in de vergadering des Heeren komen; zelfs hun 

tiende geslacht zal in de vergadering des Heeren niet komen tot 

in eeuwigheid” (Deut 23:3).  

  

Het vijandige Moab is dan ook niet het land van haar hart, de 

vreemde goden die daar heersen staan immers haaks op haar 

leven zoals de Torah dat van haar eist. Maar voorlopig heeft ze 

geen keuze, wil ze een toekomst met haar gezin. De beide zonen 

trouwen zelfs met Moabitische vrouwen (Orpa en Ruth), zo krijgt 

ze dus heidense schoondochters.  

  

Na verloop van tien jaar in Moab, zijn zowel haar man als haar 

twee zonen gestorven. Het leven van een weduwe was destijds 
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niet eenvoudig.  Een nieuw huwelijk bood nieuwe kansen, maar 

niet iedere weduwe kon daarop rekenen. Ze was daarom 

afhankelijk van liefdadigheid die haar werd bedeeld. Naomi 

hoorde dat de Heere zich het lot van zijn volk had aangetrokken 

en dat er weer brood was in Betlehem, de plaats van haar jeugd. 

Ze verlangt ernaar terugkeren naar haar eigen volk en haar eigen 

religieuze gebruiken. Haar twee schoondochters vergezellen 

haar tot aan de grens, waar Naomi hen bedankt en terugstuurt 

naar hun geboorteplaats. Ze denkt dat haar schoondochters daar 

eerder rust en geluk zullen vinden als Moabitische vrouwen. 

Orpa geeft daar snel gehoor aan, maar Ruth (=zij die trouw blijft) 

laat zich niet wegsturen. Zij spreekt deze prachtige woorden uit : 

“Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, 

zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God” 

(Ruth 1 : 16).  

  

Samen gaan zij op pad naar Betlehem, in het beloofde land. Daar 

zijn wetten die bepalen dat je niet de ganse oogst voor jezelf mag 

houden. Je moet iets laten liggen voor de armen en de 

vreemdeling. Bij aankomst in Betlehem is er opschudding omdat 

de lieflijke Naomi door lijden is getekend. Zij verzoekt om haar  

‘Mara’ te noemen, de bittere.   

  

Naomi adviseert haar 

schoondochter Ruth om  

contact te zoeken met 

haar verwant Boaz (uit de 

familie van Elimelech) en 

op zijn akker halmen te 

verzamelen. Boaz lijkt het 

verhaal van Ruth te 

kennen. Het raakt hem 

dat  

zij zich verbonden heeft met het lot van Naomi.   
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Na enige tijd doet Naomi aan Ruth het voorstel : “Was je dan en 

zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar 

zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij 

klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren als hij gaat 

liggen, zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan 

heen, sla de deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal 

hij je zelf vertellen wat je doen moet. Zij zei tegen haar: Alles wat 

u zegt, zal ik doen” (Ruth 3:3-5).  Ruth aarzelt geen ogenblik, zij 

weet dat Naomi haar niets zal vragen dat in strijd is met Gods 

wet.   

  

Waarom moet zij tijdens de nacht bij Boaz gaan ? Mocht zij 

overdag naar zijn huis gaan om hem aan zijn lossersplicht* te 

herinneren, dan zou er veel geroddeld worden. Als Boaz haar 

zou weigeren (waartoe hij vele redenen had : zij is Moabitisch, zij 

is arm) zou haar positie in Israël moeilijk worden. Ruth kwam niet 

als bedelares bij hem maar als een zelfbewuste, vrije vrouw. 

Omdat Boaz haar recht  (zijn plicht) eerst moet erkennen, kan zij 

niet naast hem liggen, maar moet zij zich neerleggen aan zijn 

voeten  

  

Boaz laat zich graag herinneren aan zijn leviraats- en lossers- 

plicht * en huwt de jonge vrouw.  Zij krijgen een zoon, Obed.  Ook 

al is deze geboren uit een Moabitische vrouw, toch wordt hij door 

het joodse volk opgenomen.  

  

Naomi’s geloof werd zwaar op de proef gesteld. Zij verliet haar 

geboorteland, zij zag de afgodendiensten in Moab, haar twee 

zonen werden verliefd op ongelovige meisjes, haar zonen 

zorgden niet voor kleinkinderen, ze verliest haar man en zonen.   

Ze had dus gemakkelijk verbitterd kunnen worden, maar zij 

reageerde wijs en handelde zoals God haar ingaf, ze 

accepteerde Orpa en Ruth als schoondochters.  Wanneer Naomi 

uit Moab vertrekt, kiest zij welbewust voor de volstrekte 

eenzaamheid omdat zij haar schoondochters een nieuw geluk 

gunt.   
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Ruth had de vele verhalen gehoord van het beloofde land, met 

al zijn rijkdom. Na hun aankomst zitten zij daar : twee vrouwen, 

zonder man, zonder geld. Waarschijnlijk had zij zich haar leven 

anders voorgesteld, maar ze klaagt niet, ze beseft dat er 

gehandeld moet worden, voor zichzelf en voor Naomi. De fiere 

Moabitische achtte het niet beneden haar waardigheid om te 

gaan bedelen.  Zij verkoos welbewust de armoede in Israël 

boven de vetpotten van Moab. Ook zij wordt door de Heere 

beloond voor haar inzet en volharding. Tot haar worden de 

woorden gesproken : “Moge de Heere uw daad vergelden, en 

moge uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, 

onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen.” 

(Ruth 2:12).  

  
*Losser : De voorschriften hiervoor staan beschreven in Leviticus 25. 

Wanneer iemand onvoldoende kapitaal bezit, kan het voorkomen dat 

hij zijn land moet verkopen. Een naaste bloedverwant kan dan als 

"losser" optreden en het land voor zijn familielid terugkopen (een 

familielid vrijkopen).  
Ook werd er gelost als een eerstgeborene was gestorven en geen 

kinderen had nagelaten, de bloedverwant moest dan met zijn 

schoonzus trouwen om zo toch voor nageslacht te zorgen en het 

familiebezit veilig te stellen. Voorbeelden zijn Ruth, die werd gelost door 

Boaz (cf. Ruth 2:20; 3:2ev.) en Thamar de vrouw van Onan (Gen. 

38:8ev.).  
*Leviraatshuwelijk : het leviraatshuwelijk, zwagerhuwelijk of kortweg 

leviraat is de samenlevingsvorm van een man met de weduwe van een 

overleden broer, wanneer uit dat huwelijk geen kinderen zijn geboren. 

... Het leviraatshuwelijk komt ter sprake in Genesis 38:8. Het wordt in 

de wet genoemd in Deuteronomium 25:5.  

  

Josiane Tytens  

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

  

HET CORONAVIRUS : WAARDOOR EN WAARTOE ?  
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In een vorige Flambouw gingen we na waardoor mensen met 

virussen besmet worden en waardoor de huidige coronavirus 

pandemie veroorzaakt werd. Het antwoord op die vragen was 

éénduidig  : door het niet respecteren, gewild of ongewild (door 

de mens indirect veroorzaakt) van ‘de sociale afstand’ t.a.v. 

dieren. Dit wetenschappelijk feit klinkt sommigen misschien 

onwelgevallig in de oren (de term ‘onwelgevallige’ of  

‘ongemakkelijke waarheid’ - in het Engels ‘an inconvenient truth’, 

is afkomstig van Al Gore, voormalig vice-president van de VS).  

‘Onwelgevallig’ is iets dat niet welkom is, dat psychologische 

spanning oplevert. De onwelgevallige wetenschappelijke 

waarheid dat het coronavirus overgesprongen is van een 

vleermuis, via een ander dier als tussengastheer, naar de mens 

zou sommigen kunnen kwetsen in hun liefde voor (huis)dieren. 

Als iets onwelgevallig is geraken mensen in een toestand van 

cognitieve dissonantie. Deze term uit de psychologie betekent 

zoveel als “de onaangename spanning die mensen ervaren bij 

tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen”.   

Cognitieve dissonantie bij de vroege christenen lag aan de basis 

van het boek Openbaring. Zij hoorden verkondigen en geloofden 

dat Christus (de enige) Heer van de wereld is. Wat ze in de 

praktijk echter zagen was dat de Romeinse keizer heerste en de 

christenen vervolgde. Ze ervoeren een ondraaglijke spanning 

tussen ‘wat was’ (de heerschappij van de keizer) en ‘wat 

behoorde te zijn’ (de heerschappij van Christus). Johannes heft 

in Openbaring deze spanning op, door de ondergang van de 

keizer te voorspellen en de toekomstige heerlijke heerschappij 

van Christus voor te spiegelen.   

Om cognitieve dissonantie en de daarmee samenhangende 

spanning te vermijden stellen mensen, vaak onbewust, hun 

oordeel over een gebeurtenis of feit bij. ‘Opinie’ (het eigen 

intuïtief aanvoelen) laten ze daarbij dan meestal zwaarder 

doorwegen dan ‘feit’ (een wetenschappelijk goed onderbouwde 

theorie). Een gerespecteerd collega van ondergetekende 

(Universiteit Gent) werd onlangs pijnlijk met cognitieve 
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dissonantie van critici geconfronteerd. Hij had op een 

wetenschappelijke manier uiteengezet hoe de onhygiënische 

behandeling van dieren op Chinese ‘wet markets’ de coronavirus 

epidemie veroorzaakte. Prompt reageerden, vanuit 

politiekideologische verblinding, een aantal mensen op deze 

objectieve analyse en beschuldigden mijn collega van.. 

vreemdelingenhaat (xenofobie)! De cognitieve dissonantie in hun 

hoofd kwam voort uit de tweestrijd tussen, aan de ene kant “wat 

deze wetenschapper zegt is een geloofwaardige verklaring” en, 

aan de andere kant, “het kan en mag niet waar zijn dat de 

oorzaak van deze epidemie in een land ligt waar niet-blanke 

mensen wonen”.  

De oplossing van het psychologisch conflict bestond erin de 

integriteit van de wetenschapper in twijfel te trekken.  

Anderen, zoals een niet nader genoemde president van een 

belangrijk land, bedenken, om uit hun eigen individuele 

cognitieve dissonantie te geraken, complottheorieën i.v.m. het 

ontstaan van het coronavirus. Er is zelfs een groepje 

Amerikaanse dokters die in alle ernst wetenschappelijke 

argumenten aandragen waaruit moet blijken dat het coronavirus 

helemaal niet bestaat ! Zij betogen dat mensen op grote schaal 

ziek worden en sterven vanwege de blootstelling aan 

elektromagnetische straling van het 5G netwerk. Ook voor hen is 

er een conflict tussen ‘wat is’ (virussen als oorzaak van ziekten) 

en ‘wat behoort te zijn’ (de bevestiging van hun ingewortelde 

overtuiging dat nieuwe, onbekende ziekten zeker door straling 

moeten veroorzaakt zijn).   

Mensen willen echter niet alleen het ‘waardoor’ maar ook een 

‘waartoe’ van de coronavirus epidemie doorgronden. Een 

dergelijk ingrijpend gebeuren moet in hun ogen toch een 

betekenis of misschien zelfs wel een doel hebben. Volgens de 

wetenschap is er echter helemaal geen ‘waartoe’, geen doel of 

betekenis aan dit virus. Virussen zijn louter toevallig ontstaan in 

de loop van de evolutie, doordat stukjes genetisch materiaal en 

wat eiwit, hoogstwaarschijnlijk in insecten, een eigen leven zijn 
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gaan leiden. Vervolgens zijn die naar hogere dieren 

overgesprongen en tenslotte naar mensen, toen die als 

landbouwers met die dieren begonnen samen te leven. Ook 

menig gelovige zal geen vrede met deze wetenschappelijke 

verklaring kunnen nemen en gissen naar een ‘waartoe’. Het leek 

me zinvol om een paar genuanceerde gelovige beschouwingen 

in dit verband op een rijtje te zetten, zonder commentaar van mijn 

kant.  

“Bij veel gelovigen spelen vele vragen. Heeft God hier een doel 

mee? Is Hij de regisseur van deze ellende die met sneltreinvaart 

de wereld over gaat? Of komt de ziekte uit de koker van de duivel 

die altijd al de vernietiging van mensen op het oog heeft gehad?  

Het coronavirus krijgen we maar niet onder controle, en juist dan 

zeggen we dat God ‘in control’ is. Het loopt ons allemaal uit de 

hand, en dan zit er niets anders op dan te stellen dat alles in de 

handen van God ligt. Telkens als de wereld in de ban is van 

grootschalig onheil, komen de vragen naar boven drijven: is het 

een straf van God? Is het een teken van de eindtijd? Al deze 

vragen moeten met een duidelijk ‘nee’ beantwoord worden. Zit er 

dan geen enkele boodschap in de pandemie die over ons heen 

gekomen is? Zegt de Bijbel dan echt niks over onze huidige 

crisis? Corona is geen vervulling van een profetie over de 

eindtijd. Het einde waar Jezus Christus op wees was het einde 

van het oude verbond waarbij zowel Jeruzalem als de tempel 

verwoest zouden worden, niet het einde van de wereld nu of in 

de verre toekomst.”  

Jeroen Koornstra : https://cip.nl/cip+/78550-corona-een-straf-van-god-eneen-
teken-van-de-eindtijd-jeroen-koornstra-denkt-van-niet  

“ In deze corona tijden hebben we verschillende artikels gelezen 

over hoe en waarom Covid 19 ons leven zuur maakt. Het meest 

merkwaardige stuk verscheen nog in het begin van de coronatijd 

in het Reformatorisch Dagblad, en daar lezen we de volgende 

zin over God: ‘Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om 

de mens tot inkeer te brengen.’ Ook al wordt in sommige 
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christelijke kringen deze bewering van harte welkom geheten, 

toch heb ik er persoonlijk moeite mee. Ik denk dat dit virus niet 

zozeer met God te maken heeft als (wel) met ons leven, met ons 

omgaan met de natuur. (Ds. T. Buzogàny, Goede week in slechte 

tijden, 6 april 2020).  

“Het is door de eeuwen heen een bekende reflex om bij 

epidemieën en rampen God aan te roepen. Maar ik geloof niet in 

een God die ziekten en rampen gebruikt om mensen iets te 

zeggen. Want wat God in dat geval volgens deze en gene te 

zeggen zou hebben, is meestal niet veel nieuws. Ik bedank voor 

een God die hier en daar mensen met ziekten en rampen 

bestookt, en daarbij vooral de arme en meest kwetsbare mensen 

treft. Ik bedank voor een God die ziekten en rampen volgens 

sommigen binnen een minuut kan weg toveren en het niet al lang 

heeft gedaan. Ik geloof wel in een God die ons aanspreekt. Er 

zijn in je leven dingen die je overkomen, dingen die mensen je 

aandoen en dingen die je jezelf op je hals haalt. Op zo’n moment 

kan het woordje God voor je gaan functioneren, als een kracht 

die het perspectief opnieuw openbreekt, een kracht die je helpt 

het uit te houden en je vragen naar het waarom open te houden, 

in plaats van er antwoorden op te bedenken. Dat laatste hoor ik 

meeklinken in het grote ‘Waarom?’ dat op Goede Vrijdag uit de 

mond van Jezus heeft geklonken. Het antwoord liet op zich 

wachten… Ook van Gods kant. Het openbreken van een 

onverwacht nieuw perspectief hoor ik op de Paasmorgen 

meeklinken in de verraste uitroep: Hij is opgewekt uit de dood!  

Hij werd gedood, gedwongen om voor goed te zwijgen, en toch 

spreekt hij door alle eeuwen heen mensen telkens opnieuw aan. 

Zou dat een antwoord zijn?  Geen verklaring, maar een stem die 

jou tot antwoord oproept, tot vertrouwen en volharding in 

menselijkheid en goedheid.”  

Ds. Nico van Rijswijk, predikant van de Protestantse Gemeente 
Schiermonnikoog, in zijn Paasbrief aan de gemeente (april 2020).  

Amen.  

Hans Nelis  
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Een gebed voor onze gemeente  

Verhoor, o Heer , verhoor mij en 

sta mij barmhartig bij  

in al onze moeilijkheden !  

Al is mijn hart nog zo bedroefd,  

Gij bent het die het vrede geeft, Tot 

U richt ik mijn gebeden.  

Ik roep U als de zon opgaat, 

als ze hoog aan de hemel staat 

en als ze weer vertrokken is.  

Mijn smeken stijgt naar U omhoog,  

Gij leent mij Uw genadig oor, verjaagd 

de angst des harten.  

  

Als ik maar hoop op U alleen, dan 

zult Gij mijn troost en bescherming zijn, zult 

altijd voor mij zorgen.  

In alle ellende en gevaar blijft 

Gij mijn toevlucht altijd weer, bij 

U ben ik geborgen.  

      

Paul Minnaert  

--------------  
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De zondagsschool eind jaren ‘80  

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

  

  

Een onverwachte gift van een wielertoerist 

aan onze kerk in deze barre coronatijd : een 

lege tube van isotone gel.  

  

  
Hans Nelis  
  

  

  

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

  

  
INHOUDSOPGAVE  
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Oplossing woordzoeker : Gods Geest helpt mij.  
  

  
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 5 juli 2020  

(verschijnt zondag 12 juli 2020)  

  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  
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