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 TEN GELEIDE  

 

Als de kerk moet spreken!  

  

We leven in vreemde tijden. Natuurlijk is er COVID-19 en zijn er 

de maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Dat krijgt 

nu terecht de meeste aandacht. Zo’n pandemie had nog niemand 

van ons meegemaakt. Het was tot voor kort onvoorstelbaar dat 

zoiets ons zou treffen.   

  

En dan is er Black Lives Matter: zwarte levens doen ertoe. Na de 

gewelddadige moord op George Floyd door een agent, is er 

terecht veel aandacht voor racisme. Zeker de situatie in de 

Verenigde Staten vraagt om aandacht. Hoewel de situatie in ons 

land niet hetzelfde is als daar, weten we allemaal dat er ook hier 

racisme is. En daar mogen we ons niet bij neerleggen. Racisme 

moet veroordeeld worden. De VPKB heeft daarom terecht een 

document opgesteld om dit aan te kaarten. We lezen hier onder 

andere in:   

  

‘Omdat de VPKB ervan overtuigd is dat alle mensen zijn 

geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:27), kan zij 

racisme, zowel op persoonlijk als institutioneel vlak niet 

anders betitelen dan zonde en een belediging van God onze 

Schepper. Racisme staat haaks op onze geloofsovertuiging 

en gaat lijnrecht in tegen het centrale liefdesgebod: "heb de 

Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 

met heel uw verstand en met heel uw kracht... [en] heb uw 

naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan 

deze." (Marcus 12:30-31).’  

  

En dan is er nog iets. Iets waar ik van geschrokken ben afgelopen 

week. Het speelt al langer maar zowel het moment als de manier 

waarop, maken het in mijn ogen extra pijnlijk. Ik zet het even op 

een rijtje: we zitten midden in een erge politieke crisis, een 

federale regering vormen lijkt een utopie. Daar bovenop komt 



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 4 – juli/augustus 2020  

3.  

  

nog de enorme economische schade vanwege COVID-19. Én 

natuurlijk de al bijna 10.000 doden als gevolg van datzelfde virus.   

  

In díe context, komt het voorstel om de wetgeving voor abortus 

fors te versoepelen. De grens zou worden opgerekt van 12 naar 

18 weken en de bedenktijd verkort worden van 6 dagen naar 

slechts 48 uur. Bovendien zou abortus geheel uit het 

strafwetboek geschrapt moeten worden. Het zou niet meer zijn 

dan een medische ingreep… Gaat abortus dan niet om het 

doden van een ongeboren mens?!  

  

De redenen die genoemd worden om een dergelijk besluit te 
rechtvaardigen, zijn soms 
wel erg zwak. Er ‘moeten’ 
nu  een  paar  honderd 
vrouwen  per  jaar  naar 
Nederland voor een abortus 
van een foetus van meer 
dan 12 weken oud. Is dat 
een inhoudelijk argument 
voor of tegen? Dat lijkt me 
niet.  
  

Een ongeboren baby van 18 weken  

  

U zult het wel doorhebben: ik ben een tegenstander van abortus 

en zeker van een eventuele verruiming van de wetgeving 

hierover. Maar ik ben niet alleen tegen abortus omdat dit mijn 

persoonlijke visie is. Als christen kan ik abortus niet rijmen met 

mijn geloof. De mens is geschapen naar het beeld van God. Ons 

leven is een gave van God en behoort toe aan God. Dat geldt 

ook voor het ongeboren leven. In Psalm 139 lezen we 

bijvoorbeeld (verzen 13-16):   

Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in 

de schoot van mijn moeder geweven.  
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Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; 

wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.  

Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in 

het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de 

laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn 

ongevormd begin gezien (…).’  

  

We kunnen ons natuurlijk afvragen vanaf welk moment in de 

zwangerschap er nu precies sprake is van een ‘echt’ mens. De 

meningen lopen hier uiteen. Het is ook lastig vast te stellen. 

Sommigen vinden meteen bij de conceptie, anderen houden het 

op 8 (het menselijk embryo is uiterlijk te onderscheiden van dat 

van andere zoogdieren) of 12 weken (het centrale zenuwstelsel 

is ontwikkeld). En er kunnen nog heel wat andere mogelijkheden 

geopperd worden. Maar we mogen ons ook afvragen: waarom 

zouden we de grens opzoeken? Het lijkt eerder wijsheid om 

voorzichtig te zijn, het gaat immers om menselijk leven.   

  

Wat zegt de Bijbel over abortus? Daar kunnen we kort over zijn: 

het staat er niet in. Tegelijkertijd zijn er wel teksten die aangeven 

hoe belangrijk het ongeboren leven is. Naast Psalm 139 wijzen 

we in dit verband op Exodus 21:22-25. We lezen hier over een 

wet die de casus behandelt van een gevecht tussen twee 

mannen, waarbij per ongeluk een zwangere vrouw geraakt wordt 

met als resultaat een miskraam of vroeggeboorte. Als de moeder 

of het kind hierdoor overlijdt, moet er een evenredige straf 

(letterlijk: ‘oog voor oog, een tand voor een tand, etc.’) worden 

opgelegd aan de dader. Het kind in de buik van de moeder wordt 

hier dus wettelijk beschermd op dezelfde wijze als andere 

mensen.   

  

Ik las dat er jaarlijks zo’n 17.000 abortussen worden uitgevoerd 

in België. Hiermee horen we nog bij de landen met relatief weinig 

abortussen. Toch is 17.000 niet bepaald weinig te noemen: heel 

wat meer dan de bijna 10.000 slachtoffers van COVID-19. 

Bovendien zijn de redenen die genoemd worden voor abortus 
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vaak niet bepaald overtuigend: nu geen kinderwens (18%), 

vrouw voelt zich te jong (11%), ‘voltooid gezin’ (8%), financiële 

redenen (8%).   

Ter vergelijking: het aantal abortussen dat wordt uitgevoerd 

omdat de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting is 

slechts 0,2%. En niet meer dan 3% van de uitgevoerde 

abortussen had een medische reden (lichamelijke problemen 

moeder of kind).   

  

Mijn conclusie is: als kerk moeten we onze grote zorgen 

uitspreken over de recente plannen om de abortuswetgeving uit 

te breiden.  Het is onze opdracht als kerk om op te komen voor 

de kwetsbaren in onze samenleving en daartoe behoren ook 

ongeboren kinderen. Alle mensen, ongeacht hun huidskleur en 

of ze al geboren zijn of niet, zijn schepselen van God. Abortus is 

volgens mij, net als racisme, een zonde en een belediging van 

God onze Schepper.   

  

Broederlijke groeten,   

Ds. Simon van der Linden  

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

  

Protestants Museum ‘De Geuzenhoek’  

  

Beste leden en sympathisanten van de Protestantse kerk,   

  

In de eerste plaats hopen we dat u gezond bent en dat u het goed 

maakt in deze omstandigheden. Het is voor velen een moeilijke 

tijd. Toch willen we even uw aandacht vragen voor het museum. 

Want de uitbraak van het coronavirus treft ook ons.   

  

Sinds half maart tot op heden zijn de deuren gesloten en zijn alle 

geplande groepsbezoeken geannuleerd tot en met juni (twaalf in 

totaal). Zoals u zult begrijpen, heeft dit gevolgen voor onze 

financiën: de inkomsten vallen weg terwijl de lasten 
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(verzekeringen, belastingen, water, verwarming) gewoon betaald 

moeten worden.   

  

Sinds de naamsverandering enkele maanden geleden, willen we 

als museum nog meer dan voorheen iets meegeven over ons 

geloof. De Geuzenhoek is immers zo bijzonder vanwege ons 

Protestants-christelijke geloof.   

Het museum is daarom veel meer dan alleen maar een oud 

gebouw met een tentoonstelling: het is een plaats om kennis te 

maken met onze protestantse kerkgemeenschap en haar rijke 

geschiedenis.   

  

  
  

Daarom durven we een beroep op u te doen om ons financieel 

een beetje te steunen. We zouden het zeer waarderen indien u 

een bijdrage zou storten op onze rekening: BE88 0014 6139 

6441 t.n.v. Protestants Historisch Museum A. Hans, 9667 

HOREBEKE (de VZW heeft haar oude naam behouden).  

  

Namens het museumbestuur,   

Hendrik Blommaert en Ds. Simon van der Linden  

  

  UIT DE KERKENRAAD  
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Sinds de voorgaande editie van de Flambouw (mei, juni) zijn de 

kerkenraadsvergaderingen terug op een normale manier 

verlopen en dit op 11 juni en 6 juli. Veel tijd werd besteed aan het 

opstellen van de veiligheidsregels om bijwonen van de 

kerkdienst toch mogelijk te maken. Hierbij houden we ons zo veel 

als mogelijk aan het protocol dat werd opgesteld door ARPEE.  

Zo word er nog steeds niet gezongen en niet gecollecteerd, er is 

nog steeds geen koffie na de dienst en het mondkapje is verplicht 

tijdens de verplaatsingen in en uit de kerk (dus niet meer tijdens 

de dienst, het zal voor velen een opluchting zijn).  

  

Wat de collectes betreft is de kerkenraad verheugd dat de oproep 

tot bijdrage via bankoverschrijving door velen word opgevolgd 

(zo meldt ons de penningmeester van de bestuursraad).  

Collectes voor een specifiek doel zijn er de laatste maanden niet 

geweest. Wij willen graag de actie van dominee Peter Smits 

steunen. Hij bezocht per fiets alle kerken van Oost en West 

Vlaanderen waarbij hij een kaars en een brief overhandigde (de 

kaars staat momenteel in de kerk, de brief werd voorgelezen). 

Zijn actie is bedoeld als solidariteit met Rwanda, dat geteisterd 

wordt door overstromingen. Indien u dit project wil ondersteunen 

gelieve dit dan duidelijk te vermelden bij uw overschrijving.  

  

De kerkdienst van 5 juli werd opgeluisterd met prachtige 

orgelmuziek en viool ons gebracht door Sven en Sara 

Vermassen. Even er aan herinneren dat er in het begin van dit 

jaar een orgelfonds werd opgericht via vzw De Geuzenhoek 

waarop u ook wordt uitgenodigd om af en toe een bijdrage te 

storten (BE75 0014 0572 9151 met vermelding: orgelfonds).  

  

Na twee jaar catechisatie en een gesprek met de kerkenraad 

werd Niels Van Renterghem klaar bevonden om zijn openbare 

geloofsbelijdenis in het midden van de plaatselijke gemeente af 

te leggen. Indien de richtlijnen van de overheid het op dat 

moment toelaten dan plannen we deze plechtigheid in op 20 

september.  
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Namens de kerkenraad, Willy Vanderhaegen  

  

  UIT DE BESTUURSRAAD  

  

Nu de lock-out ons toelaat om een bubbel van 10 personen te 

vormen heeft de bestuursraad er eindelijk weer eens een fysieke 

vergadering opzitten. Op dinsdag 23 mei was het zo ver. Zoals 

vermeld in de vorige Flambouw zijn tijdens de lockdown alle 

essentiële taken keurig afgewerkt.  

  

De CV omschakelingswerken aan de pastorie zijn afgelopen. 

Dank zij een gedetailleerd lastenboek, een bedongen strikte 

timing en een doorgedreven opvolging, is alles uitgevoerd naar 

wens. De officiële oplevering is ondertussen een feit en alle 

facturen werden voldaan. Een model voor de andere geplande 

werken binnen het huidig 6 jarenplan!  

  

Penningmeester Wouter heeft de raadsleden op de hoogte 

gehouden van de financiële situatie door zowel de 

investeringskosten als de exploitatiekosten op te lijsten. De 

nodige overschrijvingen werden uitgevoerd.  

  

Op 8 maart werd in onze kerk de laatste “normale” dienst 

gehouden en eveneens de laatste fysieke collecte. Een oproep 

naar de gemeenteleden om een “coronabijdrage” te storten 

kreeg een mooie respons, waarvoor hartelijk dank. Wouter mocht 

ca €1.400,00 aan inkomsten boeken. Een snelle rekensom toont 

aan dat dit bedrag grosso modo overeen komt met de normale 

collectes in een periode van 4 maanden. Met het hervatten van 

de diensten (met beperkt publiek) blijven de collectes 

achterwege om hygiënische redenen. Daarom durven we u 

opnieuw vragen: blijf uw bijdrage storten op het bekend 

rekeningnummer. Wij zijn u daarvoor heel dankbaar.  
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Het is een “must” om het patrimonium zo goed als mogelijk te 

onderhouden. Op 4 juli werd daarom het kerkhof weer onder 

handen genomen door een schare jonge en minder jonge 

vrijwilligers. Er werd gesnoeid en geruimd. Verder zijn/worden er 

wat aanpassingswerken gedaan om het onderhoud efficiënter te 

maken.  

Voor het afvalbeheer op het kerkhof zullen we met z’n allen een 

tandje moeten bijsteken. Grondig sorteren is de boodschap:  

• Allerhande plastic en andere PMD in de blauwe ton  

• Enkel biologisch afval in de put!  

• Restafval meenemen naar huis, desnoods in de groene 

container aan de oude kerk  

Indien iedereen zich hieraan houdt zal het schoonmaken een 

stuk vlotter kunnen verlopen.  

  

Wij wensen jullie allen een deugddoende zomervakantie toe en 

vooral: hou het gezond en veilig!  

  

Namens de bestuursraad  

Rita, Ronald, Wouter  

  

  

  

  

In de vorige Flambouw stond een 

foto van het "Gezangenbord van de 

laatste fysieke dienst pre-corona (16 

maart)". De datum was uiteraard 8 

maart.  
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  VPKB  

  

VPKB-VERKLARING TEGEN RACISME   

  

De Verenigde Protestantse Kerk in België is 

geschokt door de moord op George Floyd, begaan 

door een agent van het politiecorps van Minneapolis  

die zolang met zijn knie op de nek van Floyd duwde totdat hij 

stierf. Helaas staat dit incident niet op zichzelf en hebben de 

Verenigde Staten een lange en hardnekkige geschiedenis van 

wit racisme tegenover medemensen met een andere huidskleur.   

  

Omdat de VPKB ervan overtuigd is dat alle mensen zijn 

geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:27), kan zij racisme, 

zowel op persoonlijk als institutioneel vlak niet anders betitelen 

dan zonde en een belediging van God onze Schepper. Racisme 

staat haaks op onze geloofsovertuiging en gaat lijnrecht in tegen 

het centrale liefdesgebod: "heb de Heer, uw God, lief met heel 

uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel 

uw kracht... [en] heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen 

geboden belangrijker dan deze." (Marcus 12:30-31).   

  

De tragedie van de moord op George Floyd heeft werelwijd 

protesten losgemaakt. Het is voor ons bemoedigend dat die 

protesten vaak geleid werden door jonge mensen en werden 

bijgewoond door een veelkleurig en multicultureel publiek. Dat is, 

op zich, een teken van hoop.   

  

Ook in ons land klonk collectieve verontwaardiging. Terecht werd 

er niet alleen met de vinger naar de situatie in de Verenigde 

Staten gewezen. Onze eigen samenleving is allerminst immuun 

voor racisme en xenofobie en het is hoognodig dat wij de hand 

in eigen boezem steken.   

  

In deze dagen worden we opnieuw gewezen op het koloniale 

verleden en de diepe wonden die dat heeft veroorzaakt. Jonge 
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mensen brengen een hoogstnoodzakelijke discussie op gang 

over de standbeelden in onze publieke ruimte die dit koloniale 

verleden verheerlijken. We horen schrijnende verhalen over hoe 

vluchtelingen en asielzoekers worden bezien en behandeld - aan 

de buitengrenzen van de Europese Unie en binnen de 

landsgrenzen. Er is discriminatie op de woningmarkt, de 

arbeidsmarkt, in de zorg en in het uitgaansleven. Er vindt 

etnische profilering plaats bij ordehandhaving en er zijn 

rapporten over misdragingen in enkele politiecorpsen. Op 

sommige sociale media wordt racisme niet geschuwd en vindt dit 

ongecontroleerd een uitweg.   

  

Het is veelzeggend dat de VPKB in artikel 1 van haar Constitutie 

de Belijdenis van Belhar heeft opgenomen. Als Kerk hebben we 

een bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 

racisme in onze eigen geledingen geen kans krijgt. Daartoe 

moedigen wij plaatselijke gemeentes aan, dit onderwerp op de 

agenda te plaatsen en open gesprekken aan te gaan over de 

mate waarin onze eigen gemeenten veilige en inclusieve plekken 

zijn.    

In de bredere samenleving is er nood aan educatie van kinderen 

en jongeren die aandacht besteedt aan de geschiedenis van ons 

land, aan beter begrip tussen bevolkingsgroepen en aan respect 

en waardering voor diversiteit.   

  

In 2001 engageerde België zich in Durban tijdens de World 

Conference against Racism om een nationaal actieplan tegen 

racisme uit te werken. Het is teleurstellend dat zo'n plan er anno 

2020 nog steeds niet is ondanks herhaalde beloften van 

verschillende regeringen. Toch zijn de problemen urgent. We 

hebben dringend nood aan tastbare en ambitieuze acties. Het is 

de hoogste tijd. Wie niet deel is van de oplossing voor het 

racisme, is deel van het probleem. Op de handen zitten is geen 

optie.   

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 4 – juli/augustus 2020  

12.  

  

"Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of 

vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus." (Galaten 3:28).  

Namens de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk 

in België,   

  

Ds. Steven H. Fuite, Voorzitter.  

  

  ACTIVITEITEN  

  

 RONDE VAN OOST- EN WEST-VLAANDEREN   

  

Het is een jaar geleden dat ProFest plaatshad: een protestants 
feest waarin de gemeenten van de Verenigde Protestante Kerk 
in België elkaar ontmoetten. Wat een contrast met dit jaar, nu we 
zelfs niet lokaal kunnen samenkomen.   
  

Onze dominee stapt volgende week op de fiets om in twee 

ronden de gemeenten van het district Oost- en West-Vlaanderen 

langs te gaan. Hij gaat er een kaars en een brief bezorgen als 

teken van verbondenheid en bemoediging. Op 2 juni fietst hij 

langs de protestantse kerken van Aalst, Denderleeuw, Ronse, 

Horebeke, Gent-Noord, Gent-Centrum en Dendermonde (175 

km). Op 6 juni fietst hij van Kortrijk naar Knokke, en passeert hij 

onderweg de protestantse gemeenten van Menen, Ieper, 

Roeselare, Oostende en Brugge (160 km).   

  

In het kader van "Solidariteit met Rwanda" kunt u hem 

sponsoren. Elk bedrag per kilometer is welkom, maar pas op dat 

u niet te hoog inzet 😉. Een voorbeeld: als u de tweedaagse 

fietstour (in totaal 335 km) voor 10 eurocent per kilometer 

sponsort, komt dit uit op een bedrag van 33,5 euro. (Maar dat 

mag u natuurlijk ook naar 40 euro afronden, want dan is uw gift 

fiscaal aftrekbaar.) Uw giften kunnen worden overgemaakt op de  

VPKB-rekening: BE29 0680 7158 0064 met de mededeling  
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“Overstromingen Rwanda - sponsoring fietstocht”. Meer info 
vindt u op https://nl.protestant.link/de-kritieke-situatie-in-
rwandacovid-19-en-de-stortregens   
  

#ProFaith2020 #VPKB #SolidariteitMetRwanda  

  

  
Ds. Peter Smits stapt op de fiets   

  

Begin juni maakte ds. Peter Smits uit Dendermonde in twee 

dagen een tour langs alle gemeenten van ons district. En wel met 

de fiets! Zelfs de synodevoorzitter, ds. Steven Fuite, kwam langs 

om hem bij ons in Horebeke verwelkomen.  

  

Hieronder ziet u twee foto’s en de brief die hij van tevoren 

gestuurd had. Hij bracht als teken van verbondenheid tussen de 

gemeenten een kaars en een brief langs waarin hij ons 

bemoedigt in het geloof. Ook vraagt hij aandacht voor de 

humanitaire situatie in Rwanda. Ik beveel deze collecte van harte 

bij u aan.   

  

Ds. Simon van der Linden   
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  RONDOM DE GEMEENTE  

  

WEL EN WEE  
  
Langzaam krabbelt het kerkelijk leven weer op uit de lockdown. 

Voor zover we weten zijn er geen mensen van onze kerk met 

COVID-19 besmet op dit moment. Hoewel iedereen anders 

omgaat met de situatie, hoor ik meestal dat men het naar 

omstandigheden goed maakt.  

  

Toch zijn er ook zorgen. Van verschillende gemeenteleden heb 

ik begrepen dat hun kinderen of kleinkinderen lijden aan de 

gevolgen van de maatregelen. Verschillenden van hen vrezen 

voor hun job of voor een leerachterstand op school. En natuurlijk 

    
Synodevoorzitter, ds. Steven Fuite  
en ds. Peter Smits   
  

  
Ds. Peter Smits overhandigt mij de  
kaars en de brief   
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weten we niet wat de nabije toekomst brengt: komt er een tweede 

golf van corona? En hoe erg zal die zijn?  

  

Op 30 juni is ds. Dirk Jan van Wageningen overleden op 81jarige 

leeftijd. Ds. Van Wageningen bediende achtereenvolgens: de 

gemeente Gent van de Belgisch Methodistische Kerk (1963 - 

1977), de gemeente Kortrijk-Roeselare (1977 - 1984), de 

gemeente Ronse (1984 - 2002). Daarnaast stond hij ook in het 

protestants godsdienstonderwijs. Na zijn pensionering in 2002 

keerde hij terug naar Nederland. Velen van onze gemeente 

zullen hem als dominee van Ronse nog wel herinneren. Op de 

rouwkaart staat een kernachtige geloofstekst vermeld die 

vroeger veel gebruikt werd maar die we nu niet veel meer lezen:  

‘Bevorderd tot Heerlijkheid’. Wij condoleren de familie van ds. 

Van Wageningen en wensen hun van harte Gods nabijheid toe.  

  

We condoleren Eelkje met het overlijden van haar vader, 

Jakobus Claus. Hij is overleden op 11 juni op 94-jarige leeftijd. 

Gelukkig kon Eelkje bij de uitvaart in Heerenveen(Nederland) 

aanwezig zijn. Op de rouwkaart stonden de mooie 

openingsverzen van Psalm 42. We wensen Eelkje en haar 

familie nabijheid van de HEER toe bij het verwerken van het 

verdriet.  

Gerda Blommaert is verhuisd naar een woonzorgcentrum waar 

ze goede zorg kan krijgen. Zoals u weet, heeft ze de laatste jaren 

veel tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen en heeft ze 

ernstige gezondheidsklachten gehad. We bidden haar toe dat ze 

zich snel thuis mag voelen in haar nieuwe huis.  

  

Niels heeft de belijdeniscathechese afgerond en hoopt medio 

september belijdenis te kunnen doen. We bidden dat het dan 

mogelijk zal zijn om deze feestelijke dienst te organiseren. Als 

gemeente zijn we dankbaar dat hij zich thuis voelt in onze 

gemeente en dat hij door het geloof met ons verbonden is als 

broeder in Christus.  
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De Protestantse Kerk van Knokke heeft een nieuwe dominee 

gevonden: ds. Robbert Veen uit Nederland. Begin augustus 

hoopt hij met zijn vrouw Henneke naar Knokke te verhuizen. Op 

30 augustus om 15 uur zal er een feestelijke welkomstdienst zijn. 

Door nieuwe regelgeving binnen de VPKB, kan een dominee uit 

het buitenland namelijk pas na twee jaar in een officiële 

intrededienst bevestigd worden. Maar in de praktijk kan hij wel 

meteen zijn ambt van dominee volwaardig uitoefenen.   

  

Ook iedereen die hier niet genoemd wordt, maar die wel degelijk 

een moeilijke periode doormaakt, bidden wij Gods zegen en 

nabijheid toe.    

  

Ik sluit af met deze troostrijke woorden uit Psalm 41:   

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in 

dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden.  

De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; 

hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden.  

Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden.  

De HEERE zal hem ondersteunen op zijn rustbank; als 

hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders.  

  

Ds. Simon van der Linden  

  

 

  

  

AGENDA – alles D.V.   

Maandag 6 juli   

  

20 uur – OK – kerkenraad  

Zondag 12 juli    10 uur -  NK  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Hendrika  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  -  
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Koffie  

  

Monique  

Zondag 19 juli      10 uur – NK   

Voorgangers  ds. I. Koeman  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Hendrika  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

Eelkje  

Zondag 26 juli     10 uur – NK   

Voorganger  ds. T. Veldhuizen  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

Kristien  

Zondag 2 augustus   10 uur – NK   

Voorganger  Mevr. K. Keasberry  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Hendrika  

Organist  Sven  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

Francine  

Zondag 9 augustus  10 uur -  NK   

 

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Bert  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

Paul  
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Zondag 16 augustus    10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Hendrika  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

nog te bepalen  

Zondag 23 augustus    10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

Lutgard  

Zondag 30 augustus   10 uur -  NK   

Voorganger  ds. J.J. van den Heede   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Hendrika  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

Marianne  

Zondag 6 september    10 uur -  NK – viering Heilig  

Avondmaal   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Sven  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Mariella  
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Maandag 7 september    

  

20 uur -  OK – kerkenraad + 

bestuursraad  

Donderdag 10 september    

  

20 uur -  OK – bijbelstudie  

Zaterdag 12 september    

  

9u30 -  Ieper – 

districtsvergadering  

Zondag 13 september    10 uur -  NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Bert  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

Micheline  

Donderdag 17 september    

  

14 uur -  OK – Debora  

Zondag 20 september    

  

  

10 uur -  NK – Belijdenis Niels  

Van Renterghem  

  

  

VARIA  

IN MEMORIAM DS. D. VAN WAGENINGEN  

  

Op 30 juni jongstleden overleed te Amersfoort dominee Dirk van 

Wageningen, tot 2002 predikant in onze “buurgemeente” Ronse. 

Over zijn jeugd is ons niets bekend. Voor hij in Ronse aan de 

slag ging diende hij de gemeenten van Gent - de Methodisten 

waar onze Karel Bosgeus ook jaren aan de slag was - 

(19631977) en Kortrijk-Roeselare (1977-1984), waarna hij het 

beroep naar Ronse aanvaardde.  

Over zijn arbeid aldaar kunnen anderen wellicht meer vertellen; 

wij herinneren ons vooral zijn pogingen om de goede relatie met 

de “multiculturele” buurt rondom zijn kerk en pastorie te 
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bevorderen, o.a. door het inrichten van gezamenlijke 

sportactiviteiten. Hij stak ook veel tijd in het onderhouden van de 

vriendschapsbanden met de protestanten van partnerstad 

Solingen.  

  

Verder had hij veel belangstelling voor de geschiedenis van zijn 

gemeenten. Over Roeselare publiceerde hij in plaatselijke 

bladen, en samen met G. Liagre “Geuzenprotest - Henri Tant en 

het protestants antiklerikalisme in de geschiedenis van 

Roeselare”. In Ronse verschenen twee delen over de 

geschiedenis van de plaatselijke gemeente “Gedenk de dagen”. 

Onafgewerkte stukken van het derde deel hiervan kwam hij een 

paar jaar geleden in ons museum deponeren, samen met nog 

van alles wat hij over het Belgisch protestantisme had verzameld.  

Na zijn pensionering vestigde hij zich in Nederland, en “met die 

Belgische spullen kan ik daar niets meer”, zoals hij het uitdrukte.  

  

Hij was een bedachtzaam en beminnelijk man. Ondergetekende 

deed een paar keer met succes beroep op zijn kennis. Aan zijn 

echtgenote Lydia, een tijdje mijn collega als lerares Duits in het 

K.A. Oudenaarde, en aan de kinderen onze oprechte 

deelneming.  

  

Wilfred De Jonge  

----------  

  

TEN NAASTEN BIJ …  

  

“Zuidelijk Oost-Vlaanderen koestert reeds eeuwen een heel 

bijzondere “afwijking” van de algemene patronen. Het was in de 

16e eeuw, en onverminderd sindsdien, een vluchtheuvel voor 

opgejaagde protestanten, en ook vandaag nog liggen de 

kerkhoven er vol van gelovigen van deze obediëntie. (…) 

Zuidelijk Oost-Vlaanderen zat vol van die protestantse eilandjes, 

die eigenzinnig en zelfbewust het contrast met de omringende 

katholieke dorpen cultiveerden. In de zogenaamde Geuzenhoek 
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in Horebeke werd in 1564 de oudste protestantse kerk in 

Vlaanderen geopend. In het Muziekbos herinnert de 

Geuzentoren aan dit glorieuze verleden”.  

  

Tot zover een emeritus-hoogleraar Geschiedenis in de 

driemaandelijkse nieuwsbrief van het HDCcentrum 2020,2. Het 

steekt blijkbaar niet nauw.   

  

En ook niet in De Zondag van 21/06/2020: Bezoek protestants 

Horebeke, want daar is een interessant kerkhof met grote 

negentiende-eeuwse grafzerken!  

  

Wilfred De Jonge  

----------------------  
LOCKDOWN  

In de kerkgeschiedenis der Lage Landen is er in de 17e eeuw nog 

al eens sprake van geruzie tussen “rekkelijken” en “preciezen”. 

Precieze theologen wilden een kerk die zich strikt hield aan de 

leer en de voorschriften van Calvijn, bvb. over de predestinatie. 

Rekkelijken vonden dat er wel wat water bij de wijn kon. Toen 

een belangrijk geschilpunt voor de experts althans, maar 

tegenwoordig liggen weinigen daar nog wakker van.  

  

Hevige discussies woeden heden, het zal u niet verwonderen, in 

verband met CORONA - sorry als dit woord u stilaan de oren 

uitkomt of de keel uithangt. Lockdown, mondmaskers, 

quarantaine, experten, kot, meterenhalf, veiligheidsraad, 

pandemie, virologen … wat wordt het woord van het jaar? 

Confinement waarschijnlijk niet; zo leer je nog eens een nieuw 

woord. Bij de preciezen zitten de experten-virologen, wier aanblik 

op de journaals en in de kranten mij stilaan maagkrampen 

bezorgt. In hun kielzog de niet-specialisten uit de diverse 

regeringen die elkaar in geklungel de loef proberen af te steken. 

Zodat de rekkelijken in de bevolking nauwelijks nog weten wat 
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wel en wat niet gedaan en die heisa grondig beu zijn. Dan krijgt 

men vanwege angsthazen en paniekzaaiers een protocol van 

zeven pagina’s over kerkbezoek voorgeschoteld; de zin om zich 

na lezing kerkwaarts te spoeden is al lang verdwenen.  

  

De Geus is het magazine van de vrijzinnige actualiteit dat mij per 

ongeluk onder de ogen kwam. Redacteurs zijn filosofen uit de 

school van Etienne Vermeersch, de god van dit gezelschap, die 

sinds kort niet meer tot de levenden behoort. Toevallig vond ik 

daar een vrij zinnig artikel, een lang betoog waarin de Belgische 

aanpak van Corona in vraag wordt gesteld. Letterlijk: het artikel 

staat vol vragen.   

  

Is er nog sprake van vrijheid de voorbije maanden - vrijheid van 

religie, onderwijs, vereniging, allemaal grondwettelijke rechten? 

Het Recht van de Mens om te gaan en te staan waar je wil, in 

eigen land en in het buitenland? Willen we een overheid zoals in 

China, die alles controleert en privacy totaal onbelangrijk vindt? 

Allemaal een enkelband zodat men weet waar we geweest zijn 

en met wie? Moeten we aanvaarden dat dit alles niet in het 

parlement gestemd werd, en dat virologen en niet democratisch 

verkozenen dit alles via een regering met volmachten opleggen? 

En zo verder enzovoort.  

  

Wat er ook van zij en hoeveel duizenden levens door de 

Belgische aanpak gered werden: de Rode Duivels zullen geen 

Europees kampioen worden, op een karrenvracht Olympische 

medailles moeten we nog wachten en Eddy Merckx zal de Tour 

weer niet winnen: uitgesteld! Maar! België staat wel onbedreigd 

aan de leiding van de rangschikking van landen die Covid-19 

slecht hebben aangepakt.  

  

Net zoals het lokaal bestuur in zijn onmetelijke wijsheid het 

Geuzenfeest voor dit jaar verboden heeft. Zoals bij iedere 

onpopulaire maatregel geldt als verklaring: “We keunen der niet 

vanuit!!” De Oude Geuzen waar we zo trots op zijn zullen er het 
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hunne van denken. Voor hun hagenpreken zaten ze niet te 

wachten op toestemming van de overheid.  

  

Wilfred De Jonge (in een knorrige bui)  

DE VROUW IN DE BIJBEL : SALOME  

  

Salome  (betekenis = vreedzaam) is de naam van twee 

verschillende vrouwen in de Bijbel:  

  

1) de vrouw die voor haar moeder het hoofd van Johannes de 

Doper vroeg. Zij was de dochter van Filippus I en Herodias en 

de stiefdochter van Herodes Antipas (ook genoemd Filippus  

II).   

  

Mattheus (14:6-12) en Marcus (6: 22-28) vermelden dat Salome 

verantwoordelijk is voor de dood van Johannes de Doper.  Op  

een dag richtte Herodes Antipas een groot feestmaal aan voor 

zijn hoogwaardigheidsbekleders.  De dochter van zijn vrouw 

Herodias komt binnen en danst onweerstaanbaar voor de 

aanliggende heren.  Herodes verklaart dat ze een beloning mag 

vragen ‘ook al is het de helft van mijn koninkrijk’.  Na overleg met 

haar moeder vraagt zij het hoofd van Johannes!  

  

Op deze wijze is Salome de geschiedenis in gegaan. Maar wat 

is er in werkelijkheid gebeurd ? Heeft Salome inderdaad zoiets 

gruwelijks bedacht ? Heeft zij een rol gespeeld in de 

terechtstelling van Johannes De Doper ?  

  

Herodes Antipas en Herodias waren zeker geen vrienden van 

Johannes de Doper. Deze had immers kritiek op het feit dat zij 

na een echtscheiding met elkaar getrouwd waren, waarbij 

Herodias de vaderlijke wetten had overtreden. Zij is van Filippus 

gescheiden om met zijn broer koning Herodes te kunnen 

trouwen.  

Johannes de Doper spreekt haar aan op haar verraad en haar 

overspelige relatie met Herodes (mat 14:4).  Herodes durft het 
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niet aan Johannes te vermoorden, daarom gebruikt Herodias 

haar dochter Salome voor haar doel.   

  

De geschiedschrijver Flavius Josephus geeft als werkelijk motief 

aan dat Herodes bang was voor een opstand en dat Johannes 

als één van de oproerkraaiers het zwijgen opgelegd moest 

worden (Oudheden, Boek XVIII, Hfd. 5.4).  

  

Maar beloofd is beloofd. Niet ingaan op de wens van Salome kan 

niet. Dat zou een afgang zijn voor Herodes, niemand zou nog 

ontzag voor hem hebben. Binnen de kortste keren zou men tot 

in alle uithoeken weten dat Herodes een koning is die zijn woord 

breekt. Die zelfs een gezworen eed niet nakomt. Met een klein 

knikje richting één van zijn wachters, is het oordeel geveld. De 

man vertrekt en een uurtje later wordt een schotel 

binnengebracht voor Salome, met daarop het hoofd van 

Johannes de Doper.  

  

Salome probeert een rilling te 

onderdrukken. Het ziet er 

griezeliger uit dan ze had 

gedacht. Zodra ze kan, geeft ze 

de schotel aan haar moeder. 

Die neemt met een triom- 

fantelijke grijns de schotel aan 

en zet deze midden op tafel. De 

rest van de gasten zwijgt.  

  

De leerlingen van Johannes   

begraven de rest van zijn lichaam, nog diezelfde middag.  Daarna 

gaan ze op weg naar Nazareth om het gebeuren aan Jezus te 

vertellen.  

  

Later trouwt Salome met haar eigen oom, een halfbroer van haar 

vader Filippus en daarna met haar neef Aristobulus. Zo wordt ze 

eerst de schoonzus en daarna de nicht van haar eigen moeder.   
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2) de moeder van twee apostelen : Johannes en Jakobus.   

  

Salome is waarschijnlijk de vrouw van Zebedeus, de moeder van 

de apostelen Jakobus en Johannes. Haar naam wordt alleen 

genoemd in Marcus 16:1, samen met die van  Maria Magdalena 

en Maria, de moeder van Jakobus (de jongere). Zij kochten 

specerijen om het dode lichaam van Jezus te zalven. In Matth. 

27:56 worden drie vrouwen genoemd die uit de verte Jezus aan 

het kruis zagen lijden: de genoemde Maria's "en de moeder van 

de zonen van Zebedeus". (Matth. 20:20; 27:56). Zij was 

waarschijnlijk ook de zuster van Maria, de moeder van de Heer 

Jezus en behoorde tot de Galilese vriendinnen van Jezus, die 

hem op zijn reizen volgden (Marcus 15:40).  

  

Zij is aanwezig als Jezus voor de derde maal zijn kruisdood 

voorspelt. Zij vraagt of haar zonen, ter rechter- en ter linkerzijde 

van Hem mogen aanzitten in Zijn Koninkrijk. Uit Salome's 

verzoek, (Matth. 20: 21) blijkt haar geloof in de Verlosser, maar 

tevens haar verlangen naar een eervolle plaats voor haar zonen.  

  

Ook de volgelingen van Jezus blijven mensen …  

  

Josiane Tytens  

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

  
EEN HOREBEEKSE BROEDER EN ZUSTER IN EEN 

BROEDERGEMEENTE.  

  

In zijn brieven noemt Paulus de toehoorders (in de vroege 

christelijke gemeenten werden de brieven voorgelezen) 

herhaaldelijk “broeders”. De Bijbel in Gewone Taal heeft dit 

vervangen door “vrienden”. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft “en 

zusters” toegevoegd.   De Kerk van Christus bestaat inderdaad 

uit broeders én zusters, maar toch is er een kerkgenootschap dat 

zich Broederuniteit (Unitas Fratrum) of Broedergemeente 
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noemt. Op haar website (http://www.ebgzeist.nl) omschrijft de 

(belangrijke) Broedergemeente van Zeist (NL) zichzelf als “een 

protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters”.   

  

De oorsprong van de Broedergemeente gaat terug tot de 

reformatiebeweging in Moravië en Bohemen (Tsjechië).  

Johannes Hus (1370-1415) stelde de Bijbel voorop als richtsnoer 

voor leer en leven en betwistte de autoriteit van de 

roomskatholieke kerk (en de keizer). Na de dood van Hus op de 

brandstapel, probeerden radicale aanhangers met geweld 

hervormingen af te dwingen en zochten gematigden 

vreedzamere wegen. In 1457 ontstond in een Boheems dorpje 

een gemeenschap die zich afzette tegen geweld en zich 

‘Broeders en Zusters van de wet van Christus’ noemde, afgekort 

tot Broedergemeente of Broederuniteit (hoewel de naam wat 

misleidend is bleken de zusters dus geenszins uitgesloten!). 

Toen de rooms-katholieke contrareformatie met geweld werd 

doorgevoerd, vluchtten vele gelovigen vanaf +/- 1620 naar 

OostPruisen en Polen, onder hen de bekende theoloog en 

bisschop Jan Commenius. Na nieuwe  vervolgingen in 1721 

zochten enkele  gezinnen hun heil in het Lutherse Saksen 

(Duitsland).  Daar werden ze verwelkomd op het landgoed van 

graaf Nikolaus Ludwig Von Zinzendorf en ontstond in 1722 de 

nederzetting ‘Herrnhut’ (wat ‘onder de hoede des Heeren’ 

betekent). Von Zinzendorf is een vertegenwoordiger van het 

Duitse piëtisme, een stroming die zich keerde tegen de 

verstarring, het formalisme en het dogmatisme van de 

toenmalige Lutherse kerk en die ijverde voor een doorleefd 

christendom, gebaseerd op persoonlijke vroomheid, direct 

contact met God en eenvoud. Onder de vluchtelingen met 

verschillende opvattingen over de ware godsdienst ontstonden 

al gauw spanningen, maar de charismatische Zinzendorf kon de 

verdeeldheid beteugelen. Tijdens een avondmaalsviering in 

1727 werd de eenheid bezegeld en deze datum wordt dan ook 

beschouwd als de officiële stichtingsdatum van de hernieuwde 

Unitas Fratrum of de Evangelische Broedergemeente.   
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Vanuit de nederzetting Herrnhut  groeide een heuse beweging, 

die zich door zending in de 18de en 19de eeuw over heel de 

wereld verspreidde, ook in Nederland. De eerste Hernhutters 

vestigden zich in 1736 de buurt van de Utrechtse stad Ijsselstein. 

Ook graaf Von Zinzendorf zelf verbleef er enige tijd. De Duitse 

Hernhutters waren echter niet meteen welkom in Nederland. Zij 

werden bij de Staten van Utrecht afgeschilderd als een “niet te  

dulden  hoop  van  vreemd  en  schadelijk  denkende  

nieuwheidszoekers”. Dat de Hernhutters uiteindelijk in Zeist  
terecht kwamen was eigenlijk toeval. In 1745 stond er het 
kasteel (slot Zeist), een voormalig grafelijk lustoord, te koop. Een 
rijke Amsterdamse koopman, Cornelis Schellinger, zoon van  
Doopsgezinde ouders en 

zelf lid van de 

Broedergemeente, kocht 

het kasteel en de 

bijhorende heerlijkheid 

om er een hernhutter 

kolonie te stichten. Op 

de weiden vóór het slot 

aan weerszijden van de 

oprijlaan werden twee 

pleinen aangelegd, het 

Zusterplein en het 

Broederplein. Op het Zusterplein werden het Zusterhuis (voor 

ongetrouwde zusters) en het Weduwenhuis gebouwd en op het 

andere plein het Broederhuis (voor ongetrouwde broeders). 

Enkele rijke Amsterdamse kooplui bouwden hun eigen 

herenhuizen op de pleinen.   
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Aanvankelijk  kerkte  de 

gemeente in het slot, maar 

in 1768 werd een nieuwe  

‘kerkzaal’  op het 

Zusterplein ingehuldigd. 

Deze kerk staat niet apart 

maar is een (weliswaar 

duidelijk herkenbaar) huis 

in de rij, als symbool van 

het feit dat geloof niet 

alleen een zaak is van de 

zondag, maar van alle 

dagen en uren in de week.  

  

Op zondag 26  oktober 2008 woonde ik er een kerkdienst bij die 

net op de dag van het 

gemeentefeest viel. Wat me 

binnen in de kerkzaal direct 

opviel was dat alles er wit is 

: witte muren, witte banken, 

witte lezenaar, witte kachel, 

witte gordijnen, en een wit 

orgel. De predikant en de 

koster droegen een witte 

das. Wit is de kleur van 

hoop en geloof van de 

gemeente, overledenen worden ook in een witte kist begraven, 

apart, nooit in hetzelfde graf als familieleden. De zuster- en 

broederband wordt belangrijker geacht dan de familieband. 

Iedereen heeft dezelfde grafsteen en de teraardebestelling 

gebeurt steeds om drie uur, het tijdstip waarop Christus stierf. De 

begrafenisstoet wordt voorafgegaan door een fanfare die 

trompetmuziek speelt. Die muziek was ook volop te horen als 

begeleiding, samen met het orgel, van de uitbundige zang in de 

feestelijke dienst waarin het 240 jarig bestaan van de gemeente 

herdacht werd. Omdat een orgel niet kan worden meegenomen 
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bij de zending, zijn koperblazers één van de belangrijkste 

onderdelen van de Broedergemeente geworden. Muziek en zang 

zijn enorm belangrijk bij de Hernhutters. Volgens Von Zinzendorf 

is “het Gezangboek een antwoord op de Bijbel, echo en 

voortzetting daarvan. Uit de Bijbel ziet men hoe God tot mensen 

spreekt, en uit het Gezangboek hoe mensen met God spreken.” 

Tijdens de zangdienst, die ik op zaterdagavond (in een kleine 

zaal, ook met witte banken) bijwoonde, waren een 40 tal mensen 

aanwezig, die vol overgave 13 liederen zongen. Daarna volgde 

nog een extra lied voor de jarigen, die bij name genoemd werden. 

Na het eerste lied was er een lezing en vóór het laatste een 

gebed, waarbij de gelovigen achterwaarts knielden op de harde 

plankenvloer, hun handen op de banken legden en hun hoofd 

bogen. De ouderlingen zaten aan de zijkant van de zaal met hun 

hoofd op een stoel, gericht naar de muur.  

  

Voor de ondersteuning van de preekdienst op zondag zorgt een  

‘zaaldienst’, die bestaat uit tien zusters en tien broeders. Zij 

worden aangestuurd door een hoofdzaaldienaar. Bij elke 

kerkdienst doen per toerbeurt twee zusters en twee broeders 

samen met de hoofdzaaldienaar dienst. Zij heten bij aanvang van 

de dienst de bezoekers welkom en delen gezangboeken en/of 

liturgieën uit. Tijdens de kerkdienst verzorgen zij de collecte en  

na de dienst eventueel 
koffie. De zusters van de 
zaaldienst zorgen ook voor  
de  bediening  van 
 het  
Liefdemaal. Dat verloopt 
op een  bijzonder 
 originele manier. 
'Zaalzusters’, in traditionele 
 hernhutter kleding, 
bestaande uit een lange 
zwarte rok, een witte 
schort en een wit mutsje, dienen  krentenbollen en kopjes thee 
rond.   
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Na de dienst had ik een uitvoerig gesprek met de predikant, 

Markus Gill, afkomstig uit het Duitse Herrnhut. Hij vertelde 

bereidwillig  over de geschiedenis van de Hernhutters en het 

grote belang van zending in zijn kerkgenootschap. Volgens 

recente informatie uit 2016 telt zijn gemeente circa 450 leden. 

Een derde van hen woont in het gebouwencomplex dat 

eigendom is van de gemeente, aan weerszijden van de oprijlaan 

naar het slot. Gemeenteleden verspreid(d)en zich over de hele 

wereld, maar vooral in Suriname. Het zijn geen zendelingen in 

de strikte betekenis van het woord, maar ‘gewone’ 

gemeenteleden die met gereedschap op pad gaan om bv. een 

ziekenhuis of een schooltje te bouwen.Toen ik tenslotte ds. Gill 

meedeelde dat ik uit Horebeke kwam ging er bij hem een belletje 

rinkelen. Tot 1947 waren de diensten in de Zeistse 

Broedergemeente in het Duits. Daar kwam verandering in toen 

een Nederlandse predikant beroepen werd, niemand minder dan 

onze Horebeekse broeder prof. dr. Wilhelm Lutjeharms! Toen 

pas ging er ook bij mij een belletje rinkelen. Had ik niet ooit in zijn 

autobiografie gelezen hoe hij met warme gevoelens  schrijft over 

zijn tijd in Zeist (1947-1958) :  

  

“Door P. Groote, emeritus-predikant van de Evangelisch 

Lutherse kerk, kwam ik in contact met H. Bielke, 

zendingssecretaris der Evangelische Broedergemeente. In 

1927 werd ik toegelaten tot het Theologisch seminarie in 

Herrnhut, waar ik de gewone hernhutter predikantsopleiding 

ontving. Deze nieuwe wereld is beslissend voor mijn leven 

geworden, ook al heb ik de Broedergemeente nooit in de 

zending en slechts elf jaar als predikant gediend. Herrnhut 

was het wereldcentrum van een kerkgemeenschap, die 

bekend was om haar werk van evangelisatie en zending 

overal in de wereld.....De bestudering van Zinzendorfs 

geschriften heeft mij in de loop van die jaren wezenlijk als 

hernhutter theoloog gevormd. Op 3 maart 1929 was ik te 

Herrnhut met nog een student in de Broedergemeente 
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opgenomen.... In Zeist preekte ik, in het Duits eenmaal per 

jaar (1933-1935). Aan het eind van 1935 kwam mijn 

proefschrift gereed, onder de titel : Het 

philadelphischoecumenisch streven der Hernhutters in de 

Nederlanden in de achttiende eeuw...In Zeist deed ik op 13 

juli 1947 mijn intrede...... Door de omstandigheden was 

onder leiding van de zendingssecretaris de preekdienst 

Nederlands geworden, met gebruik van het “Surinaams 

gezagboek”.  

  

Verder waren alle kerkdiensten als voorheen in het Duits. 

De avondmaalsviering was helemaal in het Duits. Dit was 

voor Lies (Elisabeth Blommaert, zijn vrouw) een niet geheel 

onbekende maar toch wel vreemde taal, daardoor voelde zij 

zich aanvankelijk in het kerkelijk leven niet thuis. Het eerste 

jaar was voor haar bijzonder moeilijk, maar later is zij in de 

gemeente uitstekend ingegroeid. Geleidelijk is de kerktaal 

Nederlands geworden, maar we zijn niet overhaast te werk 

gegaan.....De redenen waarom ik toch wel uit Zeist weg 

wilde, waren het feit dat wij al elf jaar in Zeist waren en er 

binnen de Broedergemeente geen enkele mogelijkheid tot 

veranderen was, en dat ik nu vijftig jaar was en het wel een 

laatste kans kon zijn om nog eens opnieuw te beginnen. Op 

tweede paasdag, 7 april 1958, was de afscheidsdienst te 

Zeist. Dat Zeist een heel jaar vacant zou blijven en er geen 

Nederlands sprekend predikant beschikbaar gesteld kon 

worden, verwachtten we toen nog niet.”  

  

De Hernhutters hebben het geloofsleven van prof. Lutjeharms 

diepgaand beïnvloed :   

“Het leven vond ik moeilijk en moeizaam, ik was erg wettisch 

ingesteld en kon niet uitgelaten vrolijk zijn...Voor mij was de 

bijbel nog eenvoudig Gods Woord, waarbij geen aandacht 

aan de historische wording was geschonken. De 

theologische studie in Herrnhut heeft mij uit deze 

gedachtensfeer gehaald en mij een heel andere kijk op God 
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en de wereld gegeven. De vaste schema's waarbinnen ik 

leefde werden afgebroken. Ik hield niets over en vroeg mij 

af, of wij nog wel iets over God konden weten. Waar was 

nog zekerheid te vinden? Ik moest weer helemaal opnieuw 

beginnen....Daarbij kwam ik weer terug tot het oude geloof, 

maar nu met het Evangelie als blijde boodschap. Dit nieuwe 

inzicht heb ik voor een groot deel aan Zinzendorf te danken. 

Zijn theologie steunde op de liefde... In Hem (Christus) 

wordt God liefde en komt ons zeer nabij.”  

  

Een doorleefd getuigenis!  

Hans Nelis  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Al enige tijd is het niet meer mogelijk om na de dienst  koffie te drinken in 
de Oude Kerk. Daarom enkele foto’s uit de oude doos (april 1990) …  
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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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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 6 september 2020  

(verschijnt zondag 13 september 2020)  

  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  
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