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   TEN GELEIDE  

 

In de verdrukking  

  

In de vorige Flambouw konden we nog vooruitkijken naar het 

opnieuw opstarten van kerkelijke activiteiten, inmiddels is de 

situatie helaas drastisch verslechterd. COVID-19 zorgt opnieuw 

voor uitpuilende ziekenhuizen. Wederom neemt men drastische 

maatregelen om de verspreiding van dit virus het hoofd te bieden. 

Die treffen ook ons: opnieuw kunnen we niet samenkomen voor 

de eredienst op zondag. Hoe begrijpelijk en nodig de 

maatregelen ook zijn, ze doen pijn.  

  

Mijn gedachten gaan naar de oude Geuzen: hoe hebben zij het 

volgehouden, 200 jaar lang in de verdrukking? Natuurlijk kunnen 

we de omstandigheden toen niet helemaal vergelijken met nu. 

Maar ook zij leefden in de verdrukking. Voor hen moet een  

‘normaal’ kerkelijk leven welhaast utopisch hebben geleken. 

Naar de kerk op zondagochtend was onmogelijk: dat bestond 

hier helemaal niet. Indien men een echte protestantse kerkdienst 

wilde bijwonen moest men te voet naar Sas-van-Gent of Doornik.  

  

Het was behelpen: clandestien samenkomen in huizen of 

schuren om de Bijbel te lezen en te bidden. Vaak moest men in 

het openbaar katholiek zijn om niet al teveel op te vallen. Af en 

toe kwam er een predikant uit Nederland om te preken en de 

sacramenten te bedienen. Er is bekend dat er op zo’n momenten 

ook weleens belijdenis werd afgelegd.  

  

Als we hun situatie naast de onze leggen dan hebben we feitelijk 

niet veel te klagen: naar de kerk op zondag is niet 

vanzelfsprekend op dit moment, maar we verwachten dat dit 

geen jaren zal duren! Destijds was het hier een ‘kerk onder het 

kruis’, een vervolgde kerk. Daar kunnen we nu niet van spreken, 

we worden immers niet vervolgd of gediscrimineerd. De 
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maatregelen zijn er ook voor ons eigen bestwil. En toch: het valt 

ons zwaar. Het is dan ook een eenzame en angstige tijd. We 

worden dagelijks geconfronteerd met zorgwekkende cijfers en 

prognoses. Telkens werden ook de maatregelen weer strenger. 

Kerk en samenleving kreunen onder de druk van het coronavirus. 

Nu komt het erop aan om te vertrouwen. Dat is immers wat de 

HEERE God van ons vraagt: vertrouw op Mij. Niet alleen als alles 

goed gaat, ook nu. Juist in onze nood mogen we het uitroepen 

tot onze Maker.   

  

Prachtig verwoord vinden we dat vooral in de Psalmen, 

bijvoorbeeld in Psalm 130 (berijmde versie/liedboek):  

Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER.  

Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.  

O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.  

Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o HERE, red!  

  

Iedereen die regelmatig in de kerk komt kent deze Psalm wel. 

We kennen de melodie en zingen deze Psalm graag. Lees en 

zing deze Psalm, ook in uw kot. Lees en overdenk Gods Woord, 

blijf door geloof en gebed dicht bij de HEER. Ook als u zich 

lamgeslagen voelt of moedeloos: ook die gevoelens mogen we 

uiten naar God. Net zoals de schrijver van Psalm 130 dat deed. 

Hij houdt zich niet in, hij doet niet alsof het toch nog best wel goed 

met hem gaat. Nee: diepten van ellende. Hij stort zijn hart uit bij 

God: Gij kunt verlossing zenden. We hoeven ons voor Hem niet 

groot te houden. Het gaat erom dat we al biddend en zingend het 

vertrouwen hervinden:  

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de HEER die hoort.  

Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf 
ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.  
(Psalm 130, vers 3)   
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Door het geloof mogen we rust vinden: de HEER ziet ons, kent 

ons en zal niet loslaten het werk van Zijn handen. Groot is Uw 

trouw o HEER! Zou dat niet zijn wat de Geuzen geslacht op 

geslacht, generatie op generatie, heeft doen standhouden?  

Beste broeders en zusters in Christus, waarom zou dat voor ons 

anders zijn? De tijden waren anders, het geloof was in Dezelfde. 

Het is dat geloof dat ons een loflied in het hart geeft. We komen 

door de Schrift steeds meer onder de indruk van God en Zijn 

werk. Zijn liefde komt binnen en wordt dankbaar aanvaard. En 

dan kunnen we niet anders dan net als de psalmist onze 

stemmen en harten verheffen tot onze Heiland:  

Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!  

De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! Hoort 
aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld aan 
Israël bevrijding van onrecht en van schuld.  
(Psalm 130, vers 4)  

  

In Christus verbonden,  

Ds. Simon van der Linden  

  

   UIT DE KERKENRAAD  

   

In de kerkenraad van oktober komt een evaluatie van de 

erediensten tot op dat moment aan de orde. Er is blijdschap dat 

er weer een belijdenis mocht doorgaan in onze kerk. En nog dat 

gezien de coronacrisis wél gezongen mag worden, maar op twee 

meter afstand van elkaar en een beperkt aantal liederen.   

  

De EO wil een documentaire maken over de Geuzenhoek. Data 

dat ze komen filmen volgen nog.   

  

Ook dit jaar zal er voor de oudste gemeenteleden voor een 

kerstattentie worden gezorgd. Hoe en wanneer die zullen worden 

bezorgd is op dit moment nog een open vraag.   
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Tijdens de kerkenraadsvergadering van eind oktober (i.p.v. begin 

november i.v.m. de vakantie van onze predikant) zijn ook de 

nieuw verkozen kerkenraadsleden uitgenodigd en aanwezig. Zij 

worden welkom geheten en de aftredende leden bedankt voor 

hun jarenlange trouwe dienst aan onze gemeente. De 

bevestigingsdienst wordt gepland op zondag 15 november.   

  

De verschillende taken binnen de kerkenraad worden 

herverdeeld. Bert Huijer geeft aan dat hij bereid is zijn taken voort 

te zetten (preekvoorziening, bijhouden leden- en kerkhofregister, 

bestand (email-)adressen, opstellen dienstrooster).  

  

Het ‘uit de kerkenraad’ zal voortaan door ondergetekende 

worden verzorgd. Starten van een redactieraad Flambouw zal 

nog worden ingevuld. In de agenda van de Flambouw zal alleen 

nog worden vermeld hetgeen zeker is.   

  

Voor zondag 1 november was een ‘coronaproof’ 

avondmaalsviering gepland. Gezien de laatste ontwikkelingen 

lijkt het de kerkenraadsleden beter deze viering niet te laten 

doorgaan. Ook de koffie na de dienst gaat sinds afgelopen 

zondag niet meer door. Na afloop van de dienst moét de 

afstandsregel van 1,5 meter, óók buiten, worden gerespecteerd.   

  

Het kinderkerstfeest zal dit jaar helaas niét kunnen doorgaan.   

  

Met de bestuursraadleden zal de mogelijkheid van een 

internetverbinding voor in de kerk worden overlegd.   

  

NB Gelet op de ontwikkelingen van eind oktober zijn een aantal 

van de besproken punten niet meer van toepassing omdat er 

géén erediensten meer mogen worden gehouden en dat 

waarschijnlijk tot medio december.   
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De gemeentevergadering die werd gehouden na de kerkdienst 

op 18 oktober heeft twee nieuwe kerkenraadsleden opgeleverd, 

nl. Liesbeth Lodens en Kristien De Jonge, ter vervanging van de 

heren Wilfred De Jonge en Bert Huijer, die aftredend en niet 

herkiesbaar waren.   

  

Het werkingsverslag zal volgend jaar op twee zondagen ná de 

kerkdienst worden uitgedeeld en daarna kunnen worden 

afgehaald in de pastorie. Op een aantal opmerkingen en vragen 

na, die ter vergadering werden besproken, is dit jaarverslag 

goedgekeurd.   

  

Eelkje Claus  

   UIT DE BESTUURSRAAD  

  

Op 22 september en 21 oktober 2020 vergaderde de 

Bestuursraad in de Oude Kerk.  

  

Tijdens de vergadering van 22 september werd het laatste luik 

van de verkiezingen 2020 afgewerkt: de officiële aanstelling van 

de “nieuwe” Bestuursraad en de verdeling van de functies. Zoals 

reeds gemeld op de gemeentevergadering blijft de oude ploeg 

aan boord met dezelfde bevoegdheden.  

  

Er werd ook al vooruitgekeken naar de reeks werken en 

investeringen die op het programma staan voor het volgend 

boekjaar. De laatste onderhoudsopdracht voor dit boekjaar was 

het schilderen van de buitendeuren van beide kerken.  

  

De vergadering van 21 oktober stond in het teken van “de 

centen”. De penningmeester heeft de huidige financiële toestand 

doorgelicht en dankzij een goed beheer zijn geen 

noemenswaardige aanpassingen nodig in het boekjaar 2020. 

Daarnaast werd het budget 2021 voorgesteld. Naast de toelage 

van de burgerlijke gemeente om onze exploitatiekosten 
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(werkingskosten) en investeringen te financieren, moeten we ook 

terugvallen op ‘eigen middelen’ om alle rekeningen te kunnen 

betalen. Het is een moeilijke evenwichtsoefening om dit zo 

secuur mogelijk te ramen. Dit budget (2021) werd door de 

aanwezige leden ‘gelezen en goedgekeurd’ en is intussen 

overgemaakt aan de gemeente Horebeke, de Provincie 

OostVlaanderen en ARPEE.  

  

Heel fijn om te mogen vermelden is dat we steeds beroep kunnen 

doen op een schare jonge en minder jonge vrijwilligers om 

klussen op te knappen. Een mooi voorbeeld daarvan is onze 

“kerkhofploeg” die op 24 oktober weer actief was. Met veel 

werklust, een hoop goed humeur en de nodige humor hebben we 

weer volop geharkt, gesnoeid, gemetseld…. Een volgende beurt 

plannen we ergens half december (onder voorbehoud van de 

situatie op Covid19 vlak).  

  

Op onze parking werd een parkeerbord aangebracht: de ruimte 

is op zondag voormiddag voorbehouden aan de kerkgangers.  

  

Zo trachten we met ons klein groepje het patrimonium in stand te 

houden en de dagelijkse werking van de gemeente mogelijk te 

maken.  

  

Voor de bestuursraad,  

Rita Custers  

  

   UIT HET DISTRICT  

  

Onlangs werd er voor het eerst digitaal vergaderd om de synode 

voor te bereiden. Helaas hebben we daarna vernomen dat men 

heeft moeten beslissen om de synode voor onbepaalde tijd uit te 

stellen. Zelfs een digitale versie van de synode houden, waarbij 

de afgevaardigden per district zouden samenkomen, bleek niet 

langer haalbaar. Er zal nu geprobeerd worden om in ieder geval 
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de meest essentiële besluiten per post in stemming te kunnen 

brengen.  

  

VERSLAG ACTIVITEITEN  

  

KINDERCLUB DE VUURTOREN  

Vol goede moed startten we de kinderclub weer op in september 

na een lange periode dat het niet kon. Een jonge dynamische 

groep kinderen, en af en toe een aantal gasten. We hebben 

onder andere gewerkt over Daniel en Nehemia.  

Met de tweede golf van corona, is de kinderclub opnieuw online 

gegaan, als geïntegreerd onderdeel bij de online dienst. Een 

verwerking kan steeds gedownload worden via de website van 

de kerk: http://geuzenhoek.be/kinderclub-de-vuurtoren/  

  

We hebben voorzichtig al wat gebrainstormd over het 

kinderkerstfeest. We vermoeden dat dit ofwel geheel online 

gevierd zal worden, ofwel in heel afgeslankte vorm, voor enkel 

de kinderclubkinderen, tijdens de dienst op kerstdag zelf. 

Ondertussen zullen we een adventskalender klaarzetten op de 

website om zelf te knutselen en te doen. Het lijkt ons leuk om 

daarvan foto's te ontvangen als je meedoet, voor in de volgende 

Flambouw!  

  

Goede moed, ook voor alle kinderen!  

Namens Eva en Liesbeth, Elke van der Linden  

----------  

   Onze hulp aan Amal in India komt 

terecht!  

  

Enkele weken geleden konden we – dank zij de gulle giften van 

heel wat sympathisanten - € 4.000 schenken aan priester Amal 
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in India. Deze steun is voor de mensen die hij wil helpen, letterlijk 

van levensbelang. Zo kregen we onlangs enkele mails en foto’s 

van Amal, waarmee hij aantoont hoe de hulp de armsten en 

meest noodlijdenden bereikt. Lees hieronder wat Amal ons 

schreef op 7 oktober 2020.  

  
Dear Friends Members of Geuzen,   

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

your prayers, blessings, loving concern and generous contribution of four 

thousand Euros to feed the poorest of the poor and vulnerable during this 

pandemic. We have provided food items such as five kilos rice, five kilos wheat 

flour, two kilos lentils, two kilos sugar and one kilo oil to more than five hundred 

families. The beneficiaries are the homeless, slum dwellers, migrant workers, 

widows, orphans, ragpickers and so on. The beneficiaries send you their sincere 

thanks and greetings. We are not allowed to take photos during the distribution 

but we manage to take some photos. Please, find them in the attachment.    

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

family and friends and members of Geuzen and be assured of my daily prayers 

for all of you.   

   
Thanking you,  With best wishes and prayers,    
Amal   

  

Vrij vertaald: Ik bedank jullie voor jullie gulle gift van € 4.000, 

waarmee we de armste en kwetsbaarste mensen kunnen helpen. 

We konden  enkele kilo’s rijst, tarwe, linzen, suiker en olie aan 

meer dan vijfhonderd gezinnen geven. De voedselpaketten gaan 

vooral naar daklozen, krottenwijk-bewoners, weduwen, 

gastarbeiders, wezen, afvalverzamelaars en dergelijke. Eigenlijk 

mogen we geen foto’s nemen tijdens de voedselbedeling, maar 

we konden er toch een paar schieten. Nogmaals, mijn oprechte 

dank, liefde, hartelijke groeten en dagelijks gebed voor jullie 

allemaal. Amal  
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Vrijwilligers laden de voedselpakketten uit  De vrouwen vertrekken met hun voedselpakket. 

om ze te gaan uitdelen  Amal mag tevreden zijn.  

  

  
Iedereen draagt een mondmasker. Ook in India woedt corona hevig.  

ACTIVITEITEN  

  

NIEUWJAARSRECEPTIE   

In onze agenda van 2021 staat zondag 3 januari ingekleurd als 

de dag van de jaarlijkse ‘Nujoarsresepsie’. In de uwe wellicht ook. 

Hoewel de Geuzenfeestwerkgroep heel veel goesting heeft om 

dit jaarlijkse feestgebeuren weer te organiseren, gaan we daar 

nu mee wachten. Zoals het ernaar uitziet, zijn activiteiten als 

onze receptie nu niet aan de orde. Ook al heeft de receptie plaats 

in open lucht, toch zou een dergelijke ‘samenscholing’ een haard 
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van heel veel virusoverdracht kunnen zijn. En dat risico mogen 

en willen we geenszins nemen.   

  

Wachten dus, op betere tijden. Er komt dan wellicht geen 

nieuwjaarsreceptie, maar misschien wel een  sprokkelmaand-, of 

lentemaand- of grasmaandreceptie…., wie weet? Zodra we weer 

bij mekaar mogen komen, doen we het.   

  

  
Een sfeerbeeld van de Nieuwjaarsreceptie in 2019  

Voor de Geuzenfeestwerkgroep,   

Cornelis Blommaertndag 15 augustus 2021  

   RONDOM DE GEMEENTE  

  

WEL EN WEE  
  

We verkeren momenteel allemaal in een vreemde en 

beangstigende situatie. Gelukkig zijn er nog altijd geen 

besmettingen van gemeenteleden bij ons bekend. Voor zover we 
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weten en horen maken de meesten van ons het naar 

omstandigheden nog altijd redelijk.   

  

Op 5 oktober overleed op 88-jarige leeftijd Lydia Hermance 

Couvreur. Hoewel zij geen lid was van onze gemeente maar van 

Gent-Rabot, was ze wel betrokken bij Horebeke. Lydia was de 

jongere zus van Anny en was een vaste bezoeker van de 

Geuzenfeesten. Na een afscheidsdienst in Gent, werd Lydia op 

zaterdag 10 oktober bijgezet op ons kerkhof bij het graf van haar 

moeder. Wij condoleren Anny en Doris en wensen hen van harte 

Gods bijstand toe.  

  

De gezondheid van Felix Blommaert is gelukkig weer iets 

verbeterd waardoor hij opnieuw naar huis kon. Magda kan weer 

voor hem zorgen en is tevreden dat ze weer samen zijn.   

  

Alex en Micheline hebben beiden te maken met 

gezondheidsklachten. Micheline heeft last van een hernia, dat 

zorgt voor veel pijn. Alex had last van een wond (die lang open 

is geweest) op zijn been. Gelukkig is die wond nu toch dicht, het 

blijft echter oppassen.  

  

Hoewel, zoals gezegd de meeste mensen het relatief goed 

maken, zijn er ook leden en mensen die met onze gemeente 

verbonden zijn, die het moeilijk hebben. Juist ook onder de 

jongere leden en betrokkenen zijn er verschillenden die 

momenteel een sterke psychische druk ervaren en die kampen 

met depressiviteit. We wensen hun heel veel sterkte toe en Gods 

zegen.  

  

Laten we onze zorgen en klachten vrijmoedig voor Gods 

aangezicht brengen. We hoeven alles niet alleen te dragen. In 

Psalm 142 lezen we:  

Met mijn stem roep ik tot de HEERE, Met 

mij stem smeek ik de HEERE.  
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Ik stort mijn klacht uit voor Zijn aangezicht,  

Ik maak voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend.  

  

Ds. Simon van der Linden  

  

AGENDA   

  

Zondag 15 november    online kerkdienst   

Voorganger  

  

ds. S. van der Linden  

Zondag 22 november    online kerkdienst  

Voorganger  

  

ds. S. van der Linden  

Zondag 29 november  online kerkdienst  

Voorganger  

  

dr. C. Vonck  

Zondag 6 december  online kerkdienst     

Voorganger  

  

ds. S. van der Linden  

Maandag 7 december  

  

online kerkenraad      

Zaterdag 12 december  districtsvergadering Kortrijk 

(online)   

     

Zondag 13 december   online kerkdienst    

Voorganger  

  

ds. S. van der Linden  

Zondag 20 december   10 uur – NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Hendrika  

 

Zondagsschool  Liesbeth  
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Koffie  

  

?  

Vrijdag 25 december  10 uur -  NK  - Kerstmis   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  VZW Geuzenhoek  

Kerkenraadslid van dienst  ?  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Hendrika  

Koffie  

  

Francine  

Zondag 27 december    10 uur -  NK    

Voorganger  ds. B. Kriekaard  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Hendrika  

Organist  Bert  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

Marianne  

Donderdag 31 december    17 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

-  

Zondag 3 januari 2021    10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Sven  

Zondagsschool  Eva  
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Koffie  

  

-  

Maandag 4 januari  20 uur – OK – kerkenraad + 

bestuursraad  

Zondag 10 januari   10 uur -  NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  cybels  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Hendrika  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

nog te bepalen  

Donderdag 14 januari  

  

20 uur – OK – Bijbelstudie  

Zondag 17 januari    10 uur -  NK – Oecumenische 

dienst  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  ?  

Organist  -  

Zondagsschool  -  

Koffie  

  

-  

Donderdag 21 januari  

  

14 uur – OK – Debora    

Zondag 24 januari   10 uur -  NK   

Voorganger  dr. C. Vonck   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  ?  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Hendrika  

Koffie  nog te bepalen  
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Vriendelijk verzoek om het collectegeld over te maken op  
rekening van de bestuursraad  : IBAN BE60 0000 5226 0970  
  VARIA  

  

De moord op Samuel Paty   

François Thollon-Choquet (studentenpredikant van de VPKB te 

Brussel) blikt terug op de moord op Samuel Paty, de 

geschiedenisleraar uit de Parijse regio die is vermoord, omdat hij 

de cartoons van Charlie Hebdo over Mohammed heeft laten zien 

in zijn les over vrije meningsuiting. De vertaling is van ds. Marc 

Loos en is met zijn toestemming overgenomen uit de kerkbrief 

van Gent-Rabot.   

  

De woorden ontbreken mij om te schrijven over de moord op 

Samuel Paty.  En als mijn woorden niet meer zijn dan een 

opeenstapeling van verzuchting op verzuchting, rest mij niets 

anders dan een diepe buiging ten aanzien van de shock, het leed 

en het verdriet dat de familie, de vrienden en de leerlingen 

moeten doormaken.   

  

Een man werd beschuldigd van godslastering en de man is dood. 

Een andere man geloofde in zijn waanzin dat hij zijn god moest 

verdedigen, maar pleegde in werkelijkheid de echte 

godslastering. Terwijl hij zijn god wilde verdedigen, heeft hij 

getoond dat hij in niets anders geloofde dan in zijn eigen 

onzekerheid. Terwijl hij een broeder van vlees en bloed doodde, 

heeft hij getoond niets anders te vereren dan een idool in het ijle.   

  

God is niet de god van de moslims. God is niet de god van de 

joden. God is niet de god van de christenen. Hij gaat alle etiketten 

ver te boven en geen godslastering kan hem raken. 
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Godslastering kan enkel valse goden treffen en de godheden 

gemaakt van angst en onwetendheid.   

  

God is niet de god van Mohammed, god is niet de god van 

Mozes, god is niet de god van Paulus. Hij is de God van de 

levenden, de God van liefde, geen god van dood en haat. En Hij 

houdt de namen van zijn getrouwen voor altijd in zijn hand.   

  

De god die het nodig heeft verdedigd te worden, de god die bloed 

eist van zijn vijanden, de god die de eerste plaats wil, daar geloof 

ik niet in. Die haat ik.   

  

‘God bestaat, god bestaat, god bestaat!’ Ik zeg: God staat bij. Hij 

of zij staat ver boven dit alles en boven alle menselijke 

bedenksels.   

  

Zoals een weefster onvermoeibaar een doek weeft en het 

verscheurde weefsel herstelt, zo herstelt God en herbegint. Hij 

weeft de draad van het einde van de stilte die ons hem doet 

voelen. God herbegint, hij houdt vol. Hij maakt van elkeen een 

onschendbaar heiligdom. Want zoals Sebastien Castellion zegt: 

“Een mens vermoorden is niet het verdedigen van een doctrine, 

maar een mens vermoorden.”   

  

François Thollon-Choquet, VPKB  

----------  

KORSELE 1970  

  

In kranten tref je af en toe een hele katern aan die je gerust direct 

mag weggooien, tenzij je belangstelling hebt voor een 

appartement in een of ander bouwproject, voor een nieuwe baan, 

een nieuwe auto of een cruise langs de Noorse fjorden. Weg 

ermee, of toch zeker overslaan, die papierverspilling.   
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Helaas telt uw lijfblad maar één katern. Direct weggooien is geen 

optie; overslaan wel. Want onderstaande tekst is exclusief 

bestemd voor lezers die rond 1970 de Geuzenhoek bevolkten - 

een uitstervend ras.   

  

Die lezers herinneren zich ongetwijfeld de “bonte avonden” die 

toen op Nieuwjaarsavond in de Oude Kerk werden opgevoerd 

door de toenmalige jeugd van Korsele. Weken, ja maanden op 

voorhand waren onze jongens en meisjes in de weer met de 

voorbereidingen. Waarmee zouden ze die paar uur vertier zoal 

opvullen? Dat werd meestal inderdaad een bont programma met 

sketches, muziek, zang en voordracht afgewisseld met 

gerommel en gestommel achter het gordijn en achter de 

zijdelings geplaatste decorstukken; de “geheime” deur richting 

Frans werd voor de gelegenheid geopend om wat meer ruimte te 

hebben voor verkleedpartijen.  

  

Rond 1970 moet volgend gedicht gediend hebben op een 

dergelijke bonte avond. Gedeclameerd of gezongen? Er is 

sprake van een lied, maar de melodie is niet tot ons gekomen. 

Wie toen tot “de jeugd” behoorde zal misschien hier en daar een 

voor anderen volstrekt onbegrijpelijke toespeling snappen.  

  

 Korsele 1970  

  

 Mensen, komt naar Horebeke!  

 Wij vertellen in dit lied 

Over onze rare streken,  

Wat er hier zoal geschiedt.  

  

Wij verbouwen allen bieten  

En patatten bij de vleet; Komt 

er hier toch van genieten, Je 

bent erbij voordat je ’t weet.  
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Helemaal boven staat ’t cafeetje  

Waar de eerste schepen zit  

Met zijn knecht, dat rare peetje, Door 

het harde werk verhit.  

  

Langs de trapjes naar omhoge  

Daar woont Dolf met zusjes saam;  

’t Gaat er traag maar, ongelogen,  

’t Zal nog twintig jaar zo gaan.  

  

Een eindje verder naar beneden 

Staat een huis vol vrouwenvlees; 

Onze Charles heeft geleden: Van 

het temmen is hij hees.  

Langs het weggetje erachter  

Daar woont Berrie met gezin, En 

daarvoor de dorpelwachter.  

Mensen houdt er de moed maar in.  

  

Weer terug bij Clara’s kinderen Wordt 

van ander hout gezaagd:  

Zes kwajongens, wat zal ’t hinderen Daar 

woont toch geen enkele maagd.  

  

Onkel Nee en tante Louise ’t Huup 

met Lena en Hilda’s kroost ‘t 

Halverzessen ja we zien ze  

Kranig reeds in ’t ochtendrood.  

  

En daarnaast daar woont de melkboer;  

Heeft zijn zaak nu uitgebouwd,  

En zijn zoontje voelt zich stoer; De 

ooievaar laat hem niet koud.  
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Verder woont de schapenhoeder;   

Valt soms wel eens uit een boom, En 

een onverwacht bezoeker  

Vindt een briefje aan zijn home.  

  

Om te jagen wendt u tot Bertje  

Die daar saam met Lina woont 

Menigeen klaagt van zijn hartje. Hun 

dochtersliefde aan vreemden wordt 

betoond.  

  

Waar dat vroeger Alie huisde  

Daar heerst nu de grootste vree; Hoe 

ze ook aan Karel pluisden:  

’t Was altijd ruzie met die twee.  

  

D’oude meester kan goed zingen,  

Hij wordt nu in ’t licht gezet  

Met zijn familie en al die dingen,  

Bij Siem en Net en Wief en Bet.  

  

Achteraan de Oude Kerke -   

Siska Maria dat ’s geen zwans - Al 

dertig jaar aan ’t werken  

’t Vrolijk hart van ouwe Frans.  

  

Legnest van vier stoere zonen 

Naast het huis van Vinkewiet: Ze 

blijven bij moe Sanne wonen 

Met d’oude koster zoals ge ziet.  

  

Daarnaast huist de hele lange,   

Die blaast er hier het vuur weer in.   

Voor kindren is hij ook niet bange:  
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Een twee was maar het begin.  

  

Wie vandaag nog warm wil wonen 

En in goeden doen verkeert Haalt 

Maurice met beide zonen:  

Die hebben voor chauffage geleerd.  

  

‘k Zoek een dame goed op leeftijd Die 

hier wonen wil met mij.  

Als ge normaal of zelfs Nové zijt:  

‘k Zorg voor u en uw broer erbij.  

  

Talze Pee die had zes knapen  

Waarvan een in Canada woont;  

Het zijn lang geen makke schapen,  

’t Is Dolf die daar naast Fredje woont.  

  

Nu wordt iemand op zijn nummer  

Door zijn eigen bloed gezet, Want zijn 

zoon is blekdoos-drummer.  

Wie zou ‘t wezen? ’t Is onze Fred. 

Een boerderij wordt hier gedreven 

Door een koppel, broer en zus.  

Eugenie en Nestje streven Nu 

zonder varkens naar wat rust.  

  

Loopt men dan nog naar beneden,  

Zit daar Jozef achter ’t raam Met 

daarnaast zijn trouwe Bertha:  

Blijft goedsmoeds want ’t zal wel gaan.  

  

Grote koeien staan te loeien  

Rond de boerderij van Dees.  

Alex staat er bij te sproeien.  
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Nu zijn we haast rond geweest.  

  

Bij Victor daar kunt ge krijgen  

’t Mooiste fruit van heel de streek;  

Verder kunnen we alleen maar zwijgen Want 

we zien hem niet elke week.  

  

Gilbert is aan ’t chauffage leggen, 

Dus gaan we door naar Dolf zijn nest.  

Loopt Irene het uit te leggen,  Willy’s 

haren doen de rest.  

  

Langs de Broekstraat naar omhoge  

Loopt u tegen Bernina aan; Er 

worden geweren recht gebogen, 

De wasmachines blijven staan.  

  

Om Trui en Leon niet te vergeten,   

Dat zou zonde zijn van ’t lied.  

U moogt het allen rustig weten:  

De jongens trouwden, ’t meisje nog niet.  

  

Om dit lied mee te besluiten Gaan 

we langs de Meersestraat.  Robert, 

Georgette en andere guiten Staan 

met eieren steeds paraat.  

(Er had nog een afsluitende strofe bij gemogen, mijn gedacht).  

Dit anoniem meesterwerk, een soort inventaris van de 

geuzenhoek van toen, bereikte ons als een soort 

repetitieexemplaar in handschrift. Daaruit kon ik opmaken dat 

hier een dichterscollectief aan het werk was, en dat dominees-

dichters nog niet uitgestorven waren. Geen hoogstaande poëzie 

maar een tijdsbeeld van vijftig jaar geleden oft daeromtrent.   

  
achteraan de Oude Kerke …  
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  het 

vrolijk hart van ouwe Frans  
      

Wilfred De Jonge  

---------  

DE VROUW IN DE BIJBEL : ZIPPORA  

  

In Exodus 4 lezen we het mysterieuze, dramatische verhaal van 

God die Mozes wil doden omdat hij zich niet naar Gods bevel 

heeft laten besnijden. Zippora, de vrouw van Mozes, voorkomt 

dit echter door haar snelle optreden.  Ze komt Mozes te hulp en 

is niet alleen een redder voor hem, maar door haar daad redt ze 

het gehele volk Israël. Hoe verloopt deze geschiedenis ?  

  

Nadat Mozes in Gosen (Egypte) een Egyptenaar, die één van de 

IsraëIieten had mishandeld, heeft doodgeslagen, vlucht hij naar  

Midian. Daar ontmoet hij bij een waterput Zippora (‘kleine vogel”), 

een van de zeven dochters van Jethro, een schaapherder die 

ook priester is in Midian (Ex. 2 :18 - Ex. 3 : 1). Mozes verdrijft de 

andere herders die hun 

kudden komen drenken bij de 

bron en helpt Zippora met 

haar vee. Als Zippora 

tenslotte thuis komt bij haar 

vader, vraagt deze: ‘hoe kan 

het, dat je vandaag zo vroeg 

weer hier bent?’ Het meisje 

antwoordt: een Egyptische 
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man be- vrijdde mij van de herders,  putte zelfs water voor mij en 

drenkte onze kudde. Waar is die man nu, vraagt Jethro en 

waarom heb je hem daar aan zijn lot overgelaten? Ga hem 

uitnodigen voor de broodmaaltijd bij ons thuis (Ex.  

2:18 – 20).  

  

Daarna komt Mozes bij de Midianitische Jethro voor lange tijd in 

huis (Ex. 2:21) en trouwt met zijn dochter Zippora. Ze krijgen 

twee zonen: Gersom en Eliëzer.   

  

In Num. 12:1 wordt ons verteld dat Zippora, de vrouw van Mozes 

een ‘Cuschietische’ was. Zo noemen althans Mozes’ broer en 

zus (Aäron en Mirjam) Zippora, een vrouw van het Cuschietische 

(Ethiopische) type. Verder wordt in het boek Exodus over Zippora 

evenwel niet veel meer gezegd dan dat zij afkomstig is uit Midian.  

  

Na enige tijd in Midian gewoond te hebben, gaat Mozes met 

Zippora in opdracht van God naar Egypte terug (Ex. 4 : 18). God 

heeft hem immers geroepen bij het brandende braambos nabij 

de berg Horeb, om Israël te bevrijden uit het Egyptische 

slavenhuis. Het gevaar waar Mozes voor gevreesd heeft, is 

geweken, nl. dat men hem om zijn doodslag van een Egyptische 

man, ook zou doden.  

  

Mozes en Zippora nemen afscheid van vader Jethro, bij wie zij 

zo gastvrij lange tijd hebben ‘gelogeerd’. Zij maken die verre en 

vermoeiende tocht naar Egypte te voet, Zippora en de kinderen 

op ezels. Maar weet u wat er hier van Mozes gezegd wordt: hij 

nam de staf Gods in Zijn hand (vs. 20; zie ook Ex. 4 : 2vv). 

Daarvoor zou zelfs de Farao en zijn legermacht moeten buigen. 

al zouden ze nog zo hard tegenstribbelen.   

  

En onderweg? Wie komen Mozes en Zippora daar tegen? 

Niemand minder dan Mozes’ broer Aäron die hen tegemoet 

gereisd is vanuit het slavenhuis Egypte. De God van Mozes is 
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een God Die zorgt voor metgezellen. Hij laat de gelovigen op hun 

weg door het leven niet alleen. Maar er is nog een ontmoeting 

die niet vergeten mag worden. We lezen ervan in Ex. 4:24 – 28. 

Er is nog Iemand die Mozes tegemoet komt : een engel of 

misschien de engel des Heeren die in het OT nogal eens 

genoemd wordt als Gods vertegenwoordiger op aarde. Ergens in 

een herberg/karavanserai waar het gezelschap overnacht komt 

niemand minder dan God Zelf hen tegen. En wat lezen we in vers 

24? God wil Mozes doden ! Hoe kan dit na de ontmoeting van 

Mozes met de Heere bij het brandende braambos ? Heeft Mozes 

soms iets misdaan? Nee, hij heeft alleen iets heel bijzonders 

nagelaten en dat wordt hier door de Heere aan de orde gesteld.   

  

En Zippora ziet dit snel in. Zij en haar man hebben ongetwijfeld 

vaak over Abraham, de stamvader van Israël (en van Mozes) 

gesproken. En daarbij heeft Zippora zeker ook gehoord, wat er 

op Gods bevel moest gebeuren, als er uit Abrahams nageslacht 

een zoon geboren werd. Het nalaten van de besnijdenis van een 

zoon van Abraham had de doodstraf tot gevolg (Gen. 17:14). In 

Midian was het ook niet onbekend gebleven, dat de Midianieten 

verre familie waren van Abraham, daarom moesten ook zij 

volgen wat God aan Abraham had opgedragen.  De kinderen van 

Abraham moesten het teken van Gods verbond dragen en juist 

die besnijdenis had Mozes bij zijn zoon (Eliëzer) achterwege 

gelaten. Was Mozes soms zelf niet net als alle andere Israëlieten 

in Gosen besneden?! Kon het  gekende teken van de besnijdenis 

voortaan achterwege worden gelaten? Liep Mozes geen gevaar 

eerder een heiden dan een ware Israëliet te zijn?   

  

Zippora redt hem. Ze neemt een vuurstenen mes en besnijdt 

haar zoon, werpt de afgesneden voorhuid voor Mozes’ voeten en 

zegt: ‘Bruidegom voor mij vanwege de besnijdenissen’. Daarna 

treedt de Heere terug. Met deze woorden wordt door Zippora een 

soort belijdenis uitgesproken, want eigenlijk zegt ze: Mozes, jij 
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bent mijn bruidegom en dat blijf je, maar het kost wel bloed (in 

het besnijden van onze kinderen).  

  

Nog een tekstgedeelte waarin over Jethro, Zippora en familie 

wordt geschreven, is te vinden in Ex. 18:1-12. Een getuigenis 

waaruit blijkt hoezeer ook in de tijd van het OT de God van 

Abraham en van Mozes, de God van de volkeren wil zijn. Wat 

lezen we daar? Het is enige tijd na de uittocht van Gods volk uit 

Egypte. Ze zijn dan in de woestijn van Sinaï vlakbij de berg van 

God, de Horeb, niet ver van Midian vandaan. En wie komen daar 

op een dag bij Mozes en zijn volk op bezoek? Mozes’ 

schoonvader Jethro met Zippora, Gersom en Eliëzer. Hij had in 

Midian reeds gehoord, hoe de Heere hen bevrijd had uit hun 

slaafse leven in Egypte.   

  

Wat was er intussen gebeurd met Zippora?  Mozes had Zippora 

met de twee zonen naar Jethro teruggestuurd (Ex 4:24-26). De 

exacte reden daarvoor wordt niet vermeld. Heeft Mozes hen 

willen sparen voor de last van het woestijnleven? Bracht hij  de 

kinderen met hun moeder voorlopig liever veilig onder in Midian 

bij zijn schoonvader Jethro? Deze laatste staat erop, dat Zippora 

en haar zonen, zoals dat betamelijk was, weer samen met Mozes 

verder zouden leven.   

  

Mozes is verblijd, als hij Zippora en hun zonen onder de leiding 

van Jethro bij het legerkamp ziet aankomen. God, de Redder 

Israëls wordt grootgemaakt. Hoor, hoe Jethro spreekt: ‘Geloofd 

zij de Heere Die ulieden verlost heeft uit de hand der 

Egyptenaren, en uit Farao’s hand, Die dit volk van onder de hand 

der Egyptenaren verlost heeft. Nu weet ik, dat de Heere groter is 

dan alle goden. Want in de zaak waarin zij trots gehandeld 

hebben, was Hij boven hen’. Jethro brengt vervolgens brand- en 

slachtoffers voor God; Aäron en ook al de oversten van Israël 

schuiven aan om samen met Mozes brood te eten.   
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Het belang van de tocht door de woestijn is terug te vinden in de 

Wet (Ex 20:3-17 en Deut 5:7-2), die steeds moet gezien worden 

in deze context :  ‘Ik ben de HEERE uw God, Die u uit  

Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb’.   

   

Josiane Tytens  

HUISWERK IN CORONATIJD.  

  

De coronacrisis maakt bij ons allen heftige gevoelens los.   

- Angst, moedeloosheid, depressie: wat brengt de toekomst? 

Zal ik vroeg of laat zelf in het ziekenhuis terechtkomen en 

overleef ik dat? Wanneer zullen we onze (klein)kinderen nog een 

keer kunnen knuffelen? Zullen we Kerstmis kunnen vieren?  

- Woede : “ik heb alle voorzorgsmaatregelen genomen maar als 

ik in het ziekenhuis beland dan zou een jong(er) iemand, die er 

maar op los geleefd heeft, voorrang kunnen krijgen bij de 

behandeling”. Waar is de gerechtigheid?  

  

De coronacrisis is ook een spiegel die beelden toont  van weinig 

fraaie eigenschappen van de mens en de mensheid als geheel : 

- Dwaasheid : enkele uren voor de lockdown ingaat op een 

koopzondag over de Antwerpse Meir rondlopen of in file op de 

IKEA parking staan. Toiletpapier hamsteren.   

- Kwaadaardigheid : als politicus coronafeestjes houden. 

Spuwen als een politieagent je wijst op de overtreding van de 

coronaregels. Op de vuist gaan met mensen die met een vol 

winkelkarretje toiletpapier uit de supermarkt komen.  

  

Uitingen van dwaasheid en kwaadaardigheid liggen vaak dicht bij 

elkaar en roepen machteloze woede op bij de waarnemers.  

  

We moeten ons echter wel realiseren dat wij allen tot diezelfde 

mensheid behoren van wie we de gedragingen van dwaasheid 

en kwaadaardigheid afkeuren. Als gelovigen zouden we best  

Romeinen 7 : 18-20 voor ogen houden :  
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“Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds 

woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede 

teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, 

doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik 

nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, 

maar de zonde die in mij woont.”  

  

In een eerder stukje in de Flambouw betoogde ik (onderbouwd 

met de visie van theologen en predikanten) dat wij als mensen/ 

mensheid zelf voor 100% verantwoordelijk zijn voor deze 

coronacrisis.  Dit is niet een zaak van God. Ook Satan staat 

erbuiten (ik heb jammer genoeg de preek van onze dominee 

hierover niet gehoord- misschien werd hierin een ander 

standpunt vertolkt en heb ik een kans gemist om hier verder over 

na te denken). Overigens ben ik het op dit moment wel eens met 

de eminente godsdiensthistoricus Dr. Elaine Pagels, die in haar 

boek ‘The origin of Satan’ (Uitg. Random House, New York, 

1996)  op wetenschappelijke wijze argumenteert dat Satan een 

menselijke uitvinding is die nuttige diensten bewijst bij het 

ontkennen van eigen menselijke verantwoordelijkheid voor het 

kwade. Het hoort natuurlijk tot een gezond vrij debat om hierover 

van mening met Dr. Pagels te verschillen.   

  

Hoe kunnen we omgaan met de hoger genoemde heftige 

gevoelens? Ik zie drie wegen.  

1. We kroppen de gevoelens op of vervallen in eindeloos 

jammeren en fulmineren, tegen alles en iedereen maar niet 

onszelf. Het resultaat kunnen ernstige psychosomatische 

gezondheidsklachten zijn.  

  

2. We vinden bemoediging in de filosofie. De Duitse filosoof  

Arthur Schopenhauer omschrijft het leven als ‘een hel’ (cfr. zijn 

boek ‘De wereld een hel’. Uitg. Boom, Amsterdam, 2012). Hij ziet 

lijden als een voortdurende afwisseling van (zelf gecreëerde?) 

behoeften, behoeftebevrediging, verveling, nieuwe behoeften 
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enzoverder. De enige troost die een mens volgens hem heeft bij 

het inzicht dat het leven inderdaad in grote mate uit lijden bestaat 

is mee te lijden met de anderen. Open staan voor het lijden van 

je medemensen dus en daadwerkelijk hierin meegaan.   

  

3. We putten kracht en inspiratie uit geloof waarbij het 

plaatsvervangend lijden van Christus centraal staat. 

Bijbellezing kan een bron van troost en bemoediging zijn. Ik 

herinner me dat wijlen Ds. Blokland herhaaldelijk op de kansel 

pleitte voor het lezen van de Psalmen, met name wanneer 

menselijk lijden weer eens zijn tol eist. Verschillende van onze 

gemeenteleden gebruiken daartoe het boek ‘Elke dag een 

Psalm’  (M. van Campen. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht, 

1994 en 2014) als leidraad.   

  

Sta me toe om een wat ongebruikelijke oproep te doen. Neem 

eens wat tijd om je Bijbel open te slaan en een kijkje in de 

Psalmen te nemen. Vast vind je er die te maken hebben met de 

genoemde gevoelens van angst, moedeloosheid, wanhoop, 

woede, roep om gerechtigheid. En op de achtergrond ontwaar je 

wellicht David als voorbeeld bij uitstek van dwaasheid en 

kwaadaardigheid. Als je een toepasselijke Psalm vindt, laat me 

het nummer weten (hans.nelis@ugent.be of Korsele 45 

Horebeke), dan zal ik die graag bespreken in de volgende 

Flambouw. Dat is wat ik bedoelde met ‘Huiswerk in coronatijd’. 

De gekozen Psalmen kunnen we misschien voortaan als een 

nieuwe categorie betitelen, ‘de coronapsalmen’.  

  

Hans Nelis  

----------   
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Kinde

rkerstfeest 1990    
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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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32.  

  

Rekeningnummer VPKB Horebeke:  
IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 BIC 
code: BPOTBEB1  
p/a Korsele 33, 9667, Horebeke  

  

  



   –  

 

33.  

  

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

 INHOUDSOPGAVE  
Ten geleide Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Uit de kerkenraad 4 

Uit de bestuursraad 6 

Uit het district 7 

Verslag activiteiten 8 

Activiteiten 10 

Rondom de gemeente 11 

Agenda 13 

Varia 16 

Nuttige adressen 30 

Colofon 33 

 
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: vrijdag 8 januari 2021  

(verschijnt zondag 17 januari 2021)  

  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  

  

  

  



   –  

 

34.  

  

 

 


