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 TEN GELEIDE  

 

Predik het Woord!  

  

Op zondag 30 augustus was ik in Knokke-Heist. Niet om daar 

naar het strand te gaan maar voor de welkomstdienst van de 

nieuwe dominee. Vanwege nieuwe kerkelijke regels mag dit 

geen intrededienst genoemd worden, vandaar een 

‘welkomstdienst’. De uitzending van deze dienst kon u ook via 

onze website volgen.   

  

Van tevoren had ik met Robbert Veen, de nieuwe dominee, 

afgesproken welke teksten we zouden lezen. Ik koos voor 2 

Timotheüs 4:1-5. 2 Timotheüs is de laatste brief die Paulus heeft 

geschreven. Zoals ik ook aanhaalde in de preek: we mogen wel 

zeggen dat dit het testament van Paulus is.  Paulus drukt zijn 

jonge vriend en medewerker op het hart: predik het Woord. Dat 

is de kern. Niet alleen van de preek zelf, maar van het hele werk 

van een predikant: hij of zij is een dienaar van het Woord van 

God.   

  

Daarmee zeg ik waarschijnlijk iets wat niet nieuw is voor u. Het 

lijkt een helder verhaal en dat is het in principe ook. Maar het is 

belangrijk om dat heldere verhaal ook helder te houden. Want 

telkens weer kunnen er ook hele andere verwachtingen opspelen 

en dat niet alleen bij anderen, ook bij de predikant zelf.   

  

Nu we al zo lange tijd te maken hebben met secularisatie en 

ontkerkelijking, moeilijke woorden om te benoemen dat er steeds 

minder mensen geloven en naar de kerk gaan, kan de predikant 

het idee krijgen dat hij het tij moet keren. De predikant kan zich 

er verantwoordelijk voor gaan voelen dat er nieuwe mensen 

bijkomen en de kerkelijke gemeente blijft bestaan.  Een 

soortgelijk gevoel kan ook ontstaan ten tijde van de 

coronapandemie. De predikant kan het gevoel krijgen dat hij de 
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gemeente erdoor moet slepen, dat hij ervoor verantwoordelijk is 

dat de gemeente deze tijd overleeft.   

Zo’n verantwoordelijkheidsgevoel kan ook leven bij 

kerkenraadsleden. Het kan aanvoelen als een zwaar juk. En dat 

is niet de bedoeling. Wat wel de bedoeling is, wordt mooi onder 

woorden gebracht door de Heer Jezus:    

  Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust  

 geven.  

  Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben  

 en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel;  

 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mat. 11:28-30  

  

  

Een predikant en een kerkenraad kunnen de gemeente niet 

redden. Dat is niet alleen niet hun taak, ze kunnen het ook niet. 

En bovendien: de gemeente is al gered! Uit genade, door geloof. 

Dat is geen mensenwerk.   

  

De gemeente is al gered, of ze ook blijft bestaan tot aan de 

wederkomst is een andere vraag. Niet iedere plaatselijke 

gemeente zal blijven bestaan. In de lange geschiedenis van de 

kerk zijn er zelfs al heel veel plaatselijke gemeenten verdwenen. 

De kerk zal blijven bestaan, maar niet iedere plaatselijke 

gemeente.   

  

En tegelijkertijd: de Heer legt ons weliswaar geen zwaar juk op, 

maar wel een juk. Predikant en kerkenraad hebben nu wel 

degelijk een opdracht: predik het Woord! De prediking moet 

doorgang vinden, net als het kerkelijk werk wat daarop 

gebaseerd is. Het is een opdracht waar alle gemeenteleden bij 

betrokken zijn en medeverantwoordelijk. Maar de predikant en 

de kerkenraadsleden hebben vanuit hun ambt wel een 

bijzondere verantwoordelijkheid.   

  

Predik het Woord: dat Woord van God is een woord van oordeel 

én genade. De vermoeiden tot wie Jezus de geciteerde woorden 
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sprak, waren juist vermoeid vanwege het geloof in hun tijd. Het 

naleven van de Wet zoals dat door de Farizeeën werd geleerd, 

was een zware last. Men moest een zeer groot aantal 

voorschriften naleven. Er was ook angst: deed men het wel goed 

genoeg? En zou God ze anders straffen?   

  

Tegen deze mensen zegt de Heer: ‘Komt tot Mij, allen die 

vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.’ Het gaat niet om 

uw prestaties maar om vertrouwen, vertrouwen in Hem. En zo 

zijn deze woorden ook op ons gericht: Geloof, samen gemeente 

van Christus zijn, dat is geen zware last. Het is het samen vieren 

dat de Heer ons bevrijd heeft van onze zonden, dat wij Gods 

huisgezin mogen zijn: broeders en zusters in Christus.   

  

Als uw predikant zal ik me ervoor blijven inzetten dat het Woord 

van God hier gepredikt wordt. Dat u naar de kerk kunt komen of 

de erediensten kunt volgen via internet. Met inachtneming van 

de veiligheidsvoorschriften zal ik ernaar streven dat het kerkelijk 

leven weer zoveel als mogelijk kan worden opgestart.   

  

U kunt mij uiteraard ook altijd contacteren voor een pastoraal 
gesprek. En van u vraag ik: bidt voor mij. Ik vraag u ook om te 
bidden voor het werk van de beide raden: kerkenraad en 
bestuursraad. Zodat wij u allen dienen in de geest van Christus, 
onze Heer, en dat ons kerkelijk leven mag zijn tot Zijn eer.    
  

In Christus verbonden,   

Ds. Simon van der Linden  

  

  UIT DE KERKENRAAD  

  

Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat we voorlopig nog niet 

van COVID-19 af zijn. Met dat perspectief voor ogen hebben we 

op maandag 7 september vergaderd over de vraag: hoe verder? 

Bij de besluiten hebben we zowel gekeken naar wat veilig is, als 
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wat mogelijk is. Naar aanleiding van het huidige protocol voor de 

protestantse eredienst hebben we besloten:   

1. Om weer te gaan zingen (met mondmasker op). Hiervoor 

moet er voortaan wel 2 meter afstand gehouden worden 

tussen de zitplaatsen in de kerk in plaats van 1,5 meter. We 

verzoeken iedereen om bovendien niet uit volle borst te 

zingen maar rustig en niet te hard. De vaste zitplaatsen 

zullen aangeduid worden door het liedboek wat er neer 

wordt gelegd. Deze moeten daar blijven liggen en niet 

opgeruimd worden.   

2. Om collecte te houden bij de uitgang.   

3. Het Heilig Avondmaal weer te gaan vieren. Hiervoor zal 

eerst een plan opgesteld worden want dit zal op aangepaste 

wijze gevierd moeten worden. Waarschijnlijk zullen we het 

Heilig Avondmaal vieren in de oude kerk.   

4. Samen weer koffie te drinken na de eredienst. Ook hiervoor 

zal eerst een plan worden opgesteld om dit op veilige 

manier te kunnen doen.   

5. Kringen te benaderen met de vraag of en zo ja, hoe ze weer 

veilig kunnen opstarten.   

  

Op zondag 18 oktober willen we na de dienst in de oude kerk 

een korte gemeentevergadering organiseren. Op de agenda 

staan het jaarverslag en de verkiezingen voor de kerkenraad.   

  

Het tweede gedeelte van de vergadering betrof een gezamenlijke 

vergadering van de kerkenraad en de bestuursraad. We 

vernamen van onze penningmeester dat de financiën voor dit 

jaar nog niet op orde zijn.  Er zijn de nodige uitgaven gedaan voor 

het onderhoud van ons patrimonium en er zijn de vaste lasten. In 

alle voorzichtigheid wil ik u daarom vragen om een bijdrage te 

doen, indien dat voor u mogelijk is. Alleen samen kunnen we 

ervoor zorgen dat ons patrimonium goed bewaard blijft naar de 

toekomst toe.   
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We openden de gezamenlijke vergadering met Psalm 146 waarin 

het vertrouwen wordt uitgesproken in de HEERE God: Hij 

regeert. En wij die geloven, wij heffen samen de lofzang aan:   

Mijn ziel, loof de HEERE.  

Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God 

psalmen zingen zolang ik er nog ben.  

  

Broederlijke groeten,  Ds. Simon van der Linden  

  UIT DE BESTUURSRAAD  

  

Op 25 augustus kwam de Bestuursraad opnieuw fysiek bijeen 

voor de start van het nieuwe werkjaar.  

  

Zoals steeds werden een reeks rekeningen betaalbaar gesteld. 

Het CV verhaal van de pastorie is volledig afgehandeld 

(opgeleverd en eindafrekening voldaan).  

  

Ondertussen komen de volgende werken in zicht. In 2021 zullen 

de buitengevels van de nieuwe kerk worden behandeld tegen 

waterinsijpeling. Verder voorzien we kleine herstellingswerken in 

beide kerken. Ook zal de parking naast de kerk binnenkort 

worden uitgerust met een signalisatiebord, waarbij de ruimte op 

zondag wordt voorbehouden voor kerkgangers.  

  

Het kerkhof:  een grondige onderhoudsbeurt is nodig. Wie zich 

geroepen voelt is welkom om mee te werken op 24 oktober 2020 

vanaf 9 uur. Dranken en lekkers zullen volgens de sanitaire 

regels worden geserveerd.  

  

In de vorige edities hebben we het al meermaals over de 

verkiezingen voor de bestuursraad gehad: de procedure werd 

begin januari ingezet en helaas bevroren op 18 maart. 

Ondertussen heeft de Vlaamse overheid het licht op groen gezet 

voor het vastleggen van een nieuwe datum. In ons geval is dat 

20 september 2020 van 11u30 tot 12uur. Alle belijdende leden 

woonachtig in Horebeke krijgen hierover een schrijven in de 
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brievenbus. Er werd reeds een draaiboek opgesteld om dit 

geheel conform de Covid regels te organiseren.   

  

September/oktober is ook de tijd waarin de bestuursraad 

voorbereidingen treft voor de Kaas&Wijnavond. Dit jaar moet die 

noodgedwongen worden afgeblazen, wat een aderlating is op 

financieel vlak: in 2019 mocht de penningmeester ca €1600,00 

boeken. Wij zullen zoals zo vele anderen beroep moeten doen 

op de gulheid van leden en sympathisanten om dit op te vangen. 

Later hierover meer.  

  

De penningmeester laat weten dat de collectes (via 

overschrijving) deze zomer € 250,00 hebben opgebracht.   

  

Namens de bestuursraad  

Rita, Ronald, Wouter  

  

  VERSLAG ACTIVITEITEN  

  

  
Het Geuzenfeest 

blijft noodlijdenden  

in India helpen  

  

Dit jaar konden en mochten we geen Geuzenfeest organiseren. 

Jammer, jammer. Maar ook begrijpelijk: eerst moet het 

coronavirus bedwongen worden en onder controle zijn, pas dan 

kunnen we weer beginnen dromen, plannen, organiseren. We 

kijken nu al hoopvol uit naar zondag 15 augustus 2021 voor het 

17de Geuzenfeest ….  

  

Onze solidariteit is nodig, meer dan ooit  
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In het voorjaar konden we € 3.000 euro overmaken aan onze 

vriend priester Amal in Varanasi in India. Dat bedrag konden we 

gelukkig putten uit de reserve van het Geuzenfeest. Onder 

andere met deze steun kon Amal zo’n drieduizend gezinnen van 

wat basislevensmiddelen voorzien. Maar de noden zijn 

ondertussen niet verminderd, laat staan opgelost. De 

coronaepidemie woedt in alle hevigheid in het overbevolkte India. 

Wie bovendien straatarm is, heeft het extra moeilijk om te 

overleven: daklozen, mensen in krottenwijken, weduwen, 

gastarbeiders, de armsten van de armen, kortom, deze heel 

kwetsbare groepen vechten om voedsel te vinden om te kunnen 

overleven.   

Dat schrijft  Amal in zijn mail die ik vandaag ontving. Je vindt die 

hieronder. Hij schrijft onder andere, dat het coronavirus heel hard 

toeslaat in Varanasi. Met de hulp van vrijwilligers gaat hij van 

deur tot deur, van dorp tot dorp om de mensen persoonlijk een 

voedselpakket te bezorgen.    

  

Amal doet een speciale oproep voor hulp aan heel arme 
coronapatiënten: in het slecht 
uitgeruste Sint-Mary hospital 
kosten voeding en medicatie per 
patiënt  € 200 voor twee weken. 
 Hij  motiveert  die patiënten 
om niet te panikeren en 
verzekert hen, dat hij speciaal 
zijn best voor hen doet. Hij groet 
ons allemaal, bedankt ons voor 
onze steun en verzekert ons 
van zijn dagelijks gebed voor 
ons  

Een weduwe krijgt een voedselpakket van  

 Amal  allemaal.   

  

  

Wat een mooi resultaat na een eerste oproep!.   



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 5 – september/oktober 2020  

9.  

  

Na een mail van Amal die we in juli ontvingen, met daarin een 

roep om hulp, omdat zijn laatste centen op waren, hebben we 

meteen - we konden niet wachten tot de publicatie van deze 

Flambouw – een oproep tot solidariteit gelanceerd via de sociale 

media en onze persoonlijke contacten. Deze oproep viel niet in 

dovemans oren. Wel integendeel! In een tweetal weken tijd 

stortten tal van donateurs ongeveer € 4.000 op de rekening van 

de vzw Geuzenhoek. Een bedrag dat even groot is als de netto 

opbrengst van de meeste Geuzenfeesten! We zullen deze som 

snel overmaken aan Amal, zodat hij weer wat middelen heeft om 

de hoogste nood in zijn omgeving te lenigen.   

  

De behoefte aan hulp blijft onverminderd.  Wil ook jij nog een 

bijdrage leveren?  

Graag nodigen we de lezers van de Flambouw, die onze eerste 

oproep tot solidariteit gemist mochten hebben, uit om alsnog een 

genereuze duit in het zakje te doen voor het werk van Amal. Jouw 

gift is nu heel welkom op de rekening van vzw Geuzenhoek BE75 

0014 0572 9151 met als mededeling: ‘Geuzenfeest, project  

India’.   

  

In naam van Amal dankt de Geuzenfeestwerkgroep jullie 

allemaal voor je steun en solidariteit!  

Voor de werkgroep,   

Cornelis Blommaert  

  

Hieronder de mail van Amal, waarin hij antwoordt op vragen die 

we hem vorige week stelden.   

  

Dear Friends,   

   

I greet you with the Peace and Joy of Christ Jesus and sincerely 

thank you for your kind email letter, prayers, blessings, loving 

concern and generosity. I appreciate it very much and am glad to 

hear that you all are fine and trying to be safe and healthy at this 

horrible time of coronavirus.   
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It is a great blessing to hear that the well wishers and members 

of Geuzen and you are fine staying safe and healthy. Thank you 

very much for your thoughtfulness, concern and generosity to 

help the poorest of the poor with food items to survive. We 

appreciate it very much and are very grateful to you for your 

thoughtfulness and generous heart.    

   

As you are aware, the coronavirus cases are increasing day by 

day in India, especially in Varanasi. The homeless, slum 

dwellers, migrant workers, widows, orphans, rag pickers 

and the poorest of the poor are struggling to find food to 

survive (*). I try to help them as much as possible through 

volunteers and health workers who go house to house, street to 

street, slum to slum, village to village to provide food items or 

cooked food to them personally. We are not allowed to do it in 

group, which is very dangerous, but we do it person to person or 

door to door. So it is not possible to take photos and send them 

to you. However, I am sending two photos.   

   

 
  

Recently, Saint Mary’s hospital has become one of the centers 

for coronavirus patients in the city. The director, doctors, nurses 

and staff are at high risk, as it has not been equiped with 

ventilators and proper laboratory. They are finding it very hard 

to provide treatment to very poor patients, because it costs 

around fifteen thousand rupees (two hundred Euros) with 
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food and medicine for fifteen days.(*)  I am motivating them 

not to be in panic and to do what is the best and possible.  

   

Please, convey my love, greetings and sincere thanks to all, 

especially all friends and members of Geuzen and be assured of 

my daily prayers for all of you.   

   

Thanking you, With best wishes and prayers, Amal   

  

(*) wij hebben deze passages in vetjes gezet.   

  

  
  

Op zondag 15 augustus 2021  
vieren we weer feest  

  

het 17de Geuzenfeest  ACTIVITEITEN  

  

EEN GOED GESPREK : CURSUS EN BOEK  

Je beluisterd weten, je gehoord weten dat kan 

deugd doen. Het boek “een goed gesprek” 

helpt om anderen goed te beluisteren en tot 

een goed gesprek te komen, niet alleen op 

huisbezoeken, maar ook op vergaderingen en 

aan de keukentafel. Het boek geschreven 

door Bert Bakker, werd aangepast aan de 

Belgische context en voor België tweetalig 

uitgegeven (Nederlands- Frans) door 

uitgeverij Ekklesia (www.ekklesia.nl) in  

samenwerking met de VPKB.  

Ds. Steven H. Fuite, Synodevoorzitter van de Verenigde 

Protestantse Kerk in België, schreef over het boek:   

Dit boekje is geen trukendoos, maar wil eenieder die mensen 

liefheeft helpen om juist zélf een betere gesprekspartner te 
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worden. Het schetst ontroerende momenten waarop je het 

wonder van echte ontmoeting in je oren hoort gebeuren. Een 

gouden boekje.  

Het is een boek om mee aan de slag te gaan, stap voor stap.   

  

Voor wie hier echt werk van wil maken, bieden we ook een cursus 

aan: vier samenkomsten  (drie lessen en één terugkommoment). 

De cursus wordt gegeven via zoom en begeleid door ds. Eefje 

van der Linden. De eerste reeks van drie gaat door op drie 

woensdagen: 30 september, 21 oktober en 11 november. 

Telkens van 20u-22u. Het terugkommoment wordt in overleg 

vastgelegd. Maximaal 10 deelnemers. Afhankelijk van de 

belangstelling richten we meer reeksen in.   

  

Kosten: 5€  (inclusief het boek).    

Meer info bij ds. Eefje van der Linden – vorming@vpkb.be  
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  RONDOM DE GEMEENTE  

  

WEL EN WEE  
  
Ronald en Lulu werden tijdens het grote onweer enkele weken 

geleden, opgeschrikt door een blikseminslag in hun huis. 

Gelukkig is er geen brand ontstaan en zijn ze beiden ongedeerd 

gebleven, maar er is wel veel schade aan apparatuur. Namens 

de kerk ben ik samen met Wouter bij hen langs geweest om een 

bloemetje te overhandigen.   
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Op de zondag van de oecumenische hagenpreek, had Willy 

(Blommaert) last van een erg lage bloeddruk. Er volgde een 

opname in het ziekenhuis. Gelukkig kwamen uit onderzoeken 

geen alarmerende signalen naar voren en mocht hij na enkele 

dagen weer terug naar huis.   

  

Wilfred heeft wederom erg veel last van zijn rug. Hierdoor is zelfs 

stappen al een pijnlijke opgave. Hij heeft inmiddels medische 

hulp gekregen maar dit heeft nog niet geleid tot een verbetering.   

  

Paul heeft nog steeds last van een depressie. Inmiddels gaat het 

weer iets beter maar hij is er nog niet. De ene dag gaat het beter 

dan de andere. Gelukkig kan hij weer naar de kerk komen en 

weet hij zich bemoedigd door broeders en zusters die hem een 

hart onder de riem steken.   

  

Niels hoopt, Deo volente, op zondag 20 september belijdenis van 

het geloof af te leggen. Het is zowel voor hem als voor ons een 

moment om naar uit te kijken! Ook in deze vreemde tijd gebeuren 

er mooie dingen.   

  

Afgelopen maand mocht Irène de gezegende leeftijd van 90 jaar 

bereiken. Ze heeft dit in besloten kring gevierd. Namens onze 

kerk heb ik haar een bosje bloemen gebracht en dit werd erg 

gewaardeerd. Door haar gezondheid kan Irène de erediensten 

helaas niet meer bijwonen, wel volgt ze graag de uitzendingen 

van Nederland zingt en de erediensten die op televisie worden 

uitgezonden. Nogmaals van harte gefeliciteerd en Gods zegen 

Irène!  

  

Zowel iedereen die hier genoemd is, alsook degenen die hier niet 

genoemd zijn, wensen we van harte Gods bijstand en 

aanwezigheid toe. Voor u allen deze woorden uit Psalm 62: 

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, Want van Hem is mijn 

verwachting.  

Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,  
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Mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.   

Ds. Simon van der Linden  
VERKIEZING BESTUURSRAAD  

  

VERKIEZINGEN BESTUURSRAAD  

20 september 2020  
Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)  

Bestuursraad VPKB Horebeke  
9667 HOREBEKE  

    

  

  
                

  
Betreft: VERKIEZING LEDEN VAN DE BESTUURSRAAD    

  
De verkiezingen voor de Bestuursraad voorzien voor 19 april 2020 werden in het raam van 

de Corona maatregelen door de Vlaamse overheid op 18 maart 2020 uitgesteld voor 

onbepaalde duur. Een volgende omzendbrief dd 24 juni 2020 geeft ons de toestemming 

om de verkiezingsprocedure te hervatten, rekening houdend met een aantal richtlijnen.  

  
De Bestuursraad heeft ervoor gekozen om de verkiezingen fysiek te laten doorgaan op 

zondag 20 september 2020, tussen 11u30 en 12u00.   

  
Concreet gevolg van de omzendbrief  van 18 maart 2020:  

  
Kandidatenlijsten die reeds definitief in orde waren (ingediend, bekendgemaakt, geen bezwaar) 

op 18 maart 2020 blijven geldig voor de huidige verkiezing.(*)  

  
De kandidaten zijn:  

  
   Ronald BLOMMAERT  
   Rita CUSTERS  
   Alex DE JONGE  

  

  
De verkiezingen zullen conform de Covidregels gehouden worden: social distancing, 

handhygiëne, mondmasker verplicht, beperkt aantal mensen tezelfdertijd in de oude kerk.  

Om veilig te stemmen breng je je eigen pen mee!  
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De datum voor deze verkiezingen zal worden meegedeeld in de zondagse erediensten en 

gepubliceerd in de herfst editie van de Vlaamse Flambouw.  

  
 Ds Simon van der Linden, Lid van rechtswege        31 augustus 2020  

  
(*) Omzendbrief Vlaamse overheid dd 18 maart 2020  

 

  

  

AGENDA – alles D.V.   

Maandag 7 september    

  

20 uur -  OK – kerkenraad + 

bestuursraad  

Donderdag 10 september    

  

20 uur -  OK – bijbelstudie  

Zaterdag 12 september    

  

9u30 -  Horebeke – 

districtsvergadering  

Zondag 13 september    10 uur -  NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Bert  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Micheline  

Donderdag 17 september    

  

14 uur -  OK – Debora  

Zondag 20 september    10 uur -  NK – Belijdenis Niels  

Van Renterghem     

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Elke  
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Koffie  

  

Betsy  

Zondag 20 september  

  

11u30 – 12 uur - OK -Verkiezing 

bestuursraad  

Zondag 27 september      10 uur – NK   

Voorganger  dhr. E. Leune  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Hendrika  

 

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Hilda  

Zondag 4 oktober     10 uur – NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  Cybels  

Kerkenraadslid van dienst  Hendrika  

Organist  Sven  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Elke  

Maandag 5 oktober  

  

20 uur – OK – kerkenraad  

Donderdag 8 oktober  

  

20 uur – OK - Bijbelstudie  

Zondag 11 oktober   10 uur – NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Wouter  
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Donderdag 15 oktober  

  

14 uur – OK - Debora  

Zondag 18 oktober  10 uur -  NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Hendrika  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Mireille  

Zondag 25 oktober    10 uur -  NK  - opgelet : winteruur   

Voorganger  ds. E. Bouman  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Hendrika  

Koffie  

  

Mieke  

Maandag 26 oktober  

  

19u30 - districtsvergadering - 

Gent Noord   

Zondag 1 november    10 uur -  NK  - bediening Heilig  

Avondmaal  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  patrimonium  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Hendrika  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Hans  

Maandag 2 november  

  

20 uur – OK - kerkenraad  

Zondag 8 november   10 uur -  NK   

Voorganger  nog te bepalen   



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 54 nr. 5 – september/oktober 2020  

19.  

  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Sven  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Myriam  

Donderdag 12 november  

  

20 uur – OK - Bijbelstudie  

Zondag 15 november    10 uur -  NK  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  nog te bepalen  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  Henk  

  

  VARIA  

  
PREDIKANTENPOËZIE  

  

Dichters maakt alleen de Heer, Predikanten mint Hij zeer: 

Daarom neemt men, dat is klaar, Zooveel dichters bij hen waar.   

  

Dominee-dichters, predikantenpoëzie? De leraar Nederlands aan 
het KA Zottegem, Armand Schautteet om hem niet te noemen, 

liep daar met een wijde bocht omheen. Het 
schooljaar was al ver gevorderd, en de 
Tachtigers - Kloos, van Eeden, Verwey, van 
Deyssel, Gorter, Perk - moesten nog bejubeld 
worden, want met hen begon eindelijk de echte 
dichtkunst van de negentiende eeuw. In 
Vlaanderen was er Guido Gezelle. En Stijn 
Streuvels, dat was dan wel geen dichter maar 
die heette eigenlijk Frank Lateur - leuk weetje. 
Van Nu en Straks was voor een andere 
 keer.  Wat  zou  Armand  zich 
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bezighouden met het dor gerijmel, met de zalvende  verzen  en 
 de  zoetsappige burgerlijkheid van J. J. L. Ten Kate of 
Nicolaas Beets? Nederlandse protestantse dominees, daar had 
men in Vlaanderen en bij uitbreiding in Zottegem geen boodschap 
aan, zeker niet in een Koninklijk Atheneum waar de lessen wel 
eens met een Wees gegroet begonnen.  
      N. Beets   
Bovengenoemde dominee-dichters, en met hen nog een paar 

anderen, waren in hun tijd uitermate populair in Nederland. Daar 

was blijkbaar een publiek voor hun zoetsappige deugdzaamheid, 

getuige de elf dichtbundels, goed voor 1500 dichtbedrukte 

bladzijden, van Beets (Korenbloemen, Madelieven, 

Najaarsbladen, Winterloof , …) of de 12 delen verzamelde 

gedichten van Ten Kate. Nulla dies sine linea.  

  

Velen, die men dichters heet, Kost het dichten droppels 

zweet...Maar in 't priesterlijke pakje Gaat het van een leien dakje. 

Naderhand, o.a. door de hogervermelde Tachtigers, werden die 

poëten overladen met kritiek en belachelijk gemaakt. Hun 

lettervruchten zijn nu zo goed als vergeten, hun talloze bundels 

nauwelijks nog te verkrijgen. Toch 

kunnen we nog kennis nemen van enkele 

gedichten die als liedteksten in onze 

zangbundel zijn opgenomen. 

Bijvoorbeeld van J. J. L. Ten Kate: Gez. 

14: De Heer is mijn Herder, of Gez. 221: 

Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

en nog een paar andere. Of van Nicolaas 

Beets: Gez. 26: Daar is uit ’s werelds 

duistre wolken. Die teksten klinken ons 

vertrouwd in de oren, wat niet kan gezegd 

worden van de geschriften van al hun 

kritikasters.  
        J.J.L  Ten Kate   
Leraar Schautteet gaf ons als cursorische lectuur fragmenten te 

lezen uit de Camera Obscura, een jeugdwerk van Beets, in 

proza. Volgens Julien Kuypers, samensteller van de destijds 
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gezaghebbende bloemlezing De Gouden Poort, geeft dit boek 

een levendig beeld van de burgerlijke maatschappij omstreeks 

1840. Wij konden hier en daar de humor smaken. Beets 

beschouwde dit werk later als een jeugdzonde; hij publiceerde 

het trouwens onder het pseudoniem Hildebrand. Enkel voor deze 

bundel schetsen krijgt hij nog een plaats in de geschiedenis van 

de Nederlandstalige literatuur. En misschien ook voor 

onderstaand gedicht, naar men zegt het beste uit die honderden 

andere.  

MOERBEITOPPEN RUISCHTEN  

  
    'De moerbeitoppen ruischten;'           

God ging voorbij;  
    Neen, niet voorbij, hij toefde;  

    Hij wist wat ik behoefde,  
          En sprak tot mij;  

    Sprak tot mij in de stille,  
          De stille nacht;  

    Gedachten, die mij kwelden, 
Vervolgden en onstelden,  
 Verdreef hij zacht.  

  
    Hij liet zijn vrede dalen  

          Op ziel en zin;  
    'k Voelde in zijn' vaderarmen  

    Mij koestren en beschermen,           
En sluimerde in.  

  
De morgen, die mij wekte  

          Begroette ik blij.  
    Ik had zo zacht geslapen,  

    En Gij, mijn Schild en Wapen,           
Waart nog nabij.  

  

Een volgende keer poëzie van eigen bodem.  

    

Wilfred De Jonge  

----------  
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DE VROUW IN DE BIJBEL : TABITHA  

  

Op een gegeven ogenblik vraagt (hopelijk!) ieder christen zich 

eens af, hoe hij de Heer best kan dienen en hoe hij/zij zijn/haar 

tijd daarbij zinvol inzetten kan. Goede en nuttige tips en 

aansporingen betreffende deze vragen zijn er genoeg. En toch 

hebben sommigen de indruk, dat hij/zij minder voor de Heer doet 

dan hij/zij graag zou willen. Hoe komt dat?  

  

Deze indruk kan bijvoorbeeld ontstaan, wanneer wij een 

verkeerde voorstelling van de “dienst voor de Heer” hebben en 

daaronder alleen zendelingen of christenen in fulltime-dienst van 

de kerk verstaan. Maar ieder van ons mag op zijn werkplek of zijn 

omgeving in de dienst voor de Heer zijn, want in Kol. 3:23 staat: 

“Wat u ook doet, doet het van harte, als voor de Heer en niet voor 

mensen”.  

  

Het gaat er dus niet alleen om geestelijke gaven te gebruiken.   

Een bemoedigend voorbeeld daarvoor is Tabitha, van wie we in 

Hand.9:36-42 lezen. Laten we deze vrouw, die van beroep 

naaister was, eens van dichterbij bekijken. Ze woont in Joppe, 

een havenstad met veel Joden. Een der grootste steden van 

Israël nu is Tel Aviv-Jaffa. Het oude gedeelte heette in vroegere 

tijden Jafo en ook wel Joppe. Ooit was dit de plek waar Jona 

inscheepte om te vluchten voor het aangezicht des Heeren. En 

dan het verhaal van Tabitha...  

  

Lukas vertelt in vers 36 nog iets over Tabitha. Je zou er 

misschien zo overheen lezen. Het is echter iets heel bijzonders, 

want het is de enige keer dat dit woord in het Nieuwe Testament 

voorkomt. Tabitha is een discipelin, een volgelinge van Jezus 

Christus. De Bijbel bericht vaker over mannen die discipelen 

waren. Maar zij was een discipelin. Dat is inderdaad iets 

bijzonders, want Tabitha is de enige vrouw in de Bijbel die zo 

genoemd wordt.  Discipelin betekent 'leerlinge'. En dat is Tabitha. 

Discipelen zijn mensen die alles van hun Heer willen leren. Zij 
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willen gehoorzaam zijn en doen wat hun meester hen zegt. En 

zo stond Tabitha tegenover Jezus, haar Meester. Ze heeft van 

Hem geleerd wat echte liefde is en daarom is er in haar hart nu 

liefde tot de mensen om haar heen. Ze kent iets van het wonder 

dat verwoord staat in 1 Johannes 4:10-11. Wat een genade! 

Genade als de bron van onze liefde, dat is bevrijdend.   

  

Tabitha is een Aramese naam die scherpziende, gazelle, hert of 

ree betekent. Lukas geeft de Griekse benaming erbij. Gazellen 

zijn flinke, taaie dieren, die heel goed de rotsen kunnen 

beklimmen. Misschien is haar naam een verwijzing naar hoe 

Tabitha gearbeid heeft. Want zo’n 2000 jaar geleden waren er 

niet alleen in Joppe veel mensen die hulp nodig hadden. Toen 

moest Tabitha snel en bekwaam met de naainaald om kunnen 

gaan, om de vele onderklederen en gewaden op tijd klaar te 

hebben.  In vers 39 lezen we over door haar gemaakte kleding, 

zij geeft ze weg als een liefdegave  

  

Tabitha is een vrouw van ‘leer en leven’. De zaken die ze op de 

school van de Heer Jezus geleerd heeft, zijn van hoofd in hart en 

handen terechtgekomen. “Deze was overvloedig in goede 

werken en weldaden die zij deed” (Hand. 9:36b). Met naald en 

draad heeft zij veel betekend voor de weduwen te Joppe. Het 

aantal weduwen in dit havenstadje lag boven het gemiddelde, 

omdat zoveel mannen een zeemansgraf vonden. Tabitha 

vervaardigt kledingstukken voor deze vrouwen.   

  

Tabitha bracht in de praktijk wat ons de eerste Johannesbrief 

zegt: “Kinderen laten wij niet liefhebben met [het] woord of met 

de tong, maar met [de] daad en in waarheid” (1 Joh. 3:18). Aan 

ieder van ons heeft God iets geschonken, waarmee wij anderen 

blij kunnen maken. Om het even, of wij goed koken of bakken 

kunnen, mooi kunnen zingen, geduldig kunnen luisteren of goed 

met gereedschap om kunnen gaan: er zijn altijd mensen die juist 

onze hulp nodig hebben. Willen wij niet deze opgaven, die vlak 

voor onze voeten liggen, aanpakken?  
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De mensen die niets van Jezus wisten, vonden haar inzet 

nauwelijks iets waard. En wanneer het om geld en om mooie 

kleding ging, waren zij bij haar zeker ook aan 

het verkeerde adres. Maar Tabitha bezat een 

rijkdom die niemand van haar kon stelen, zij 

was rijk aan goede werken. Zij was immers 

vervuld van de liefde van de Heer Jezus en 

daardoor kon zij van deze liefde uitdelen en 

voor Hem arbeiden. “God heeft een 

blijmoedige gever lief” (2 Kor. 9:7b). Toen 

Tabitha stierf, waren vele mensen treurig. Ze 

wordt gewassen en in de opkamer 

neergelegd. Men maakt nog geen aanstalten 

voor de begrafenis die normaal op dezelfde dag plaatsvindt. Wie 

zou  

de ontstane leegte vullen? In hun nood wenden de mensen zich 

tot Petrus, die juist in de naburige stad  Lydda was. Hij heeft 

mogelijk een woord van troost, en wie weet... daar in Lydda is 

toch onlangs Eneas genezen na acht jaar op bed te hebben 

gelegen?  Petrus heeft toch in de nabijheid van de Heere Jezus 

verkeerd...  

  

Dit getuigenis over de gestorvene brengt Petrus tot gebed. Hij 

gaat onmiddellijk mee naar Joppe. Even later staat hij in het 

sterfhuis te midden van de bedroefde weduwen bij het lichaam 

van Tabitha. Ze tonen hem de klederen die de overledene voor 

hen heeft vervaardigd. En in hen horen we de woorden van de 

Heere Jezus: 'Ik ben naakt geweest en gij hebt mij gekleed'.   

  

Petrus richt het gebed tot de levende God. Daarna vat hij Tabitha 

bij de hand, en roept haar. '... En zich kerende tot het lichaam 

zeide hij: 'Tabitha, sta op!". [Hand. 9:40). Tabitha leeft weer en 

ze ziet Petrus, hij helpt haar overeind. Het wonder heeft grote 

gevolgen omdat velen tot geloof komen. De weduwen en andere 
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gemeenteleden mogen nu weer binnen komen. De rouwkamer is 

niet meer, het klaaghuis is een huis vol vreugde geworden.   

  

Voor Zijn grote plan gebruikt de Heere kleine mensjes. Hij 

gebruikt een Petrus, om deze discipelin op te wekken. Hij 

gebruikt een Tabitha, om met haar overvloeiende liefdegaven 

mensen op Jezus te wijzen.   

Josiane Tytens  

  

NIEUW KERKELIJK JAAR  

  

Bij het begin van het nieuw kerkelijk jaar wil ik even blijven stilstaan bij 

een en ander.  

  

Op maandag 7 september vergaderen Kerkenraad en Bestuursraad 

tesamen om gemeenschappelijke zaken te bespreken.  

  

Zondag 20 september is een belangrijke dag voor Niels Van 

Renterghem: die dag zal hij belijdenis afleggen. Na deze dienst is 

er dan de verkiezing van de bestuursraad: Ronald Blommaert en 

Alex De Jonge kunnen herverkozen worden, Rita Custers kan voor 

het eerst verkozen worden.  

  

Aanstaande zaterdag, 12 september, is het districtsvergadering van 

de districten uit Oost- en West-Vlaanderen,. Horebeke zal optreden 

als gastgemeente.   

  

Ik wil het ook even hebben over de werkzaamheden van de 

Kerkenraad en de Bestuursraad. In juli jongstleden kregen we een 

schrijven van de overheid met de melding dat de financiële bijstand 

zal worden ingekrompen. Heel wat kerkgenootschappen hebben 

gemeenschapsgeld aangewend om de cibels (bijdrage voor de 

werking van de VPKB) te betalen. In Horebeke hebben we dit nooit 

gedaan en werd het bedrag in kwestie steeds betaald met eigen 

geld, met de giften van de gemeenteleden. Dank voor uw gulheid! 

De afgelopen jaren hebben de opeenvolgende voorzitters van de 
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Bestuursraad de financiën als goede huisvaders beheerd. 

Daarnaast hebben ze zich gebogen over tal van dossiers met 

betrekking tot onderhoud van het patrimonium, aanbestedingen, 

offertes, meerjarenplannen….  

  

Ook de kerkenraadsleden zitten niet stil. Zij proberen o.a. in deze 

coronatijd het contact met de gemeenteleden te onderhouden. Via 

telefoon of mail nemen ze contact op met kerkgangers die niet naar 

de dienst kunnen of durven komen.   

  

Het kerkeraadslid dat schuin tegenover de kerk woont, serveert de 

gastpredikanten voor de aanvang van de dienst altijd koffie of thee. 

Na de dienst kunnen ze nog uitleg krijgen over de rijke geschiedenis 

van Horebeke indien ze er naar vragen.  

  

Het werk van de kosteres wordt ook zeer gewaardeerd. Zij zorgt er 

voor dat het juiste kleed op de tafel ligt, in een kleur aangepast aan 

de tijd van het kerkelijk jaar. Ze zorgt voor het algemeen uitzicht en 

voor de planten. Ook het Avondmaal wordt door haar perfect 

voorbereid.  

  

Niet alleen de raden zetten hun beste beentje voor, heel wat 

individuele gemeenteleden en sympathisanten werken in stilte om 

het samenhorigheidsgevoel te versterken en dat kunnen we best 

gebruiken in deze bijzondere tijden.  

  

Ik wens u allen, namens de beide raden, een zinvol en gezegend 

kerkelijk jaar toe.  

  

Hendrika Den Hartogh.  
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Voor de kinderen  
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Nuttige adressen  

  

 V.P.K.B. Horebeke  

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

  
Predikant  

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

  
Preekvoorziening  

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

Organisten  

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

Kerkenraad  

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

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

Protestants Historisch Museum  
“Abraham Hans”  

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

  

“De Geuzenhoek” vzw  

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

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

  
Secretariaat: Eelkje Claus  
Website: www.geuzenfeest.be  
  

Vlaamse Flambouw  

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

http://www.geuzenhoek.be/
http://www.geuzenhoek.be/
http://www.museumabrahamhans.be/
http://www.museumabrahamhans.be/
http://www.geuzenfeest.be/
http://www.geuzenfeest.be/
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Rekeningnummer VPKB Horebeke:  
IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 BIC 
code: BPOTBEB1  
p/a Korsele 33, 9667, Horebeke  
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 Rondom de gemeente  11  
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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”  
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