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 TEN GELEIDE  

 

Een gave van God  

  

Erg vrolijk is het de laatste maanden niet vaak geweest. De 

coronapandemie legde het sociale leven vrijwel helemaal aan 

banden. Maar de laatste weken is er dan toch eindelijk weer wat 

ontspanning: de ziekenhuizen lopen leeg, de restaurants juist 

vol. Het is weer mogelijk om elkaar te bezoeken en we mogen 

weer allemaal naar de kerk. Voorzichtigheid is nog geboden 

maar we kunnen niet ontkennen dat het allemaal een stuk 

aangenamer geworden is.   

  

Het doet me denken aan overpeinzingen uit het Bijbelboek 

Prediker: voor alles is er een tijd. Zo zijn er kwade en goede 

dagen. Die goede dagen moeten we maar niet te 

vanzelfsprekend vinden. Het is belangrijk om ervan te genieten 

want we weten niet hoelang ze zullen duren. Prediker merkt 

daarom op:  Ik heb gemerkt dat er voor hen [de mensen] niets 

beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, 

ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al 

zijn zwoegen. Dat is een gave van God. (3:12-13)  

  

Genieten van het leven: eten en drinken, genieten van het 

resultaat van je werk, ook dat is zegen die we dankbaar uit Gods 

hand mogen ontvangen. Er is het geestelijke, de omgang met 

God door het geloof. Er is vergeving van zonden door het offer 

van de Heer Jezus. En dan is er het bidden, zingen en het lezen 

uit de Bijbel. Dat is de basis en dat mogen we niet 

veronachtzamen.   

  

Maar de blik op de hemel en de eeuwigheid moet ons het aardse 

niet doen verachten. Integendeel: ook dat is een gave van God. 
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Juist nu voelen we aan hoe waardevol dat is: samen een koffietje 

drinken, samen eten en genieten van een frisse Pater Lieven, 

Ename Blond of cava zo u wilt. Natuurlijk zeg ik niet dat u dronken 

moet worden of zich te buiten gaan aan luxe feesten.  

We blijven calvinisten. Maar er zit ook iets Bourgondisch in de 

Vlaamse cultuur, wat we zeker mogen waarderen!  

  

Een goed glas wijn, vol-au-vent en frieten: dat zijn toch zaken die 

niet te versmaden zijn. Zeker als we daarvan mogen genieten in 

goed gezelschap zijn dat de goede dagen, dagen waarvoor we 

God mogen danken. Voor alles is er een tijd: ook de 

coronapandemie komt een keer aan zijn eind. Maar hoe ons 

leven zal verlopen kunnen we niet voorspellen. Daarom is het zo 

belangrijk om volop te genieten van die goede momenten. En om 

ze uit Gods hand te ontvangen, net als de kwade dagen 

overigens.   

  

Op kwade dagen zoeken we Zijn bijstand, op goede dagen 

danken we Hem. Dat doen we thuis en dat mogen we zeker ook 

samen in de kerk doen. Ik bid dat ik u (weer) mag ontmoeten op 

zondagmorgen om samen Hem te prijzen en Zijn Woord te horen. 

En daarna samen dat kopje koffie drinken, zorgen en vreugde 

delen en wellicht een grappige anekdote. Dat alles is een gave 

van God!  
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Ik wens u van harte Gods zegen toe,   

Ds. Simon van der Linden   

UIT DE KERKENRAAD  

De kerkenraad heeft op maandag 21 juni voor het eerst sinds 

november 2020 weer fysiek vergaderd. Het was zeer 

aangenaam om dat weer op deze manier te kunnen zien. De 

vergaderingen van begin juni en juli zijn door deze ‘tussendatum’ 

niet doorgegaan.  

  

De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:  

- De organisatie van de gemeentevergadering in de maand 

oktober.   

• De datum is vastgelegd op woensdag 27 oktober 2021. 

U kunt deze datum alvast in uw agenda noteren. De 

gebruikelijke afkondigingen en het ophangen van de 

ledenlijst zullen volgens de regeling in het 

gemeentereglement gebeuren.  

• Het te bespreken werkingsverslag betreft de periode mei 

2020 t/m april 2021. Dit verslag zal op de twee vooraf 



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 4 – juli/augustus  2021  

  

5.  

  

  

gaande zondagen worden uitgedeeld, zodat de leden dit 

thuis alvast kunnen inzien.  

• De kerkenraad zoekt verder naar mogelijke kandidaten 

voor het vervullen van de vrijkomende plaatsen.  

• Verder zal een kleine aanpassing van het reglement 

betreffende de ‘strooiweide’ worden voorgelegd.  

- Het coronaprotocol van de VPKB over de regels voor de 

eredienst en het koffiedrinken is doorgenomen.  

- De eerste avondmaalsviering ná corona staat gepland op 

zondag 5 september. Tijdens de koffie na de dienst zal ook 

officieel afscheid worden genomen van de kerkenraadsleden 

die vorig jaar zijn afgetreden, nl. Wilfred De Jonge en Bert 

Huijer.  

- Door dominee is een kort mondeling verslag van de 

districtsvergadering gegeven.  

- Onze predikant is met verlof van 5 t/m 25 juli en er zal in 

noodgevallen beroep kunnen worden gedaan op ds. 

Buzogàny van Gent Brabantdam. Voor andere zaken kunt u 

een kerkenraadslid aanspreken.  

Namens de kerkenraad, Eelkje Claus  

UIT DE BESTUURSRAAD  

  

In de afgelopen periode heeft de Bestuursraad online vergaderd 

op 26 mei en fysiek op 7 juli.  

  

De gemeente Horebeke heeft op 29 maart 2021 een gunstig 

advies uitgebracht over de jaarrekening 2020. Momenteel ligt het 

document ter goedkeuring voor op het provinciebestuur van 

Oost- Vlaanderen.   

  

Een ferme en gezellige bende jonge en minder jonge geuzen 

heeft op zaterdag 3 juli het kerkhof weer eens onder handen 

genomen. Aan werk geen gebrek: onkruid wieden, takken 
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inkorten, klimop bijknippen, dakgoten reinigen, plankieren 

schuren…..: steeds weerkerende taken.  

  

De afvalput was al lang een doorn in het oog: het ledigen ervan 

was allesbehalve makkelijk. Er werd dus beslist om die plek via 

de parking toegankelijk te maken, zodat met een aanhangwagen 

tegen de berm kan gereden worden. Hiervoor moest een klein 

stuk van de taxushaag sneuvelen en was het nodig om de 

fietsenstalling te verplaatsen. Dit laatste werd door de burgerlijke 

gemeente gedaan. Heel veel dank aan al de sterke helpende 

handen: jarenoude klimopstrengen aan bomen verwijderen en 

betonnen palen en platen uitgraven zijn geen sinecure. Mooi ook 

dat de nuttige suggesties om de “workload” op termijn wat te 

verminderen prompt werden opgevolgd.  

  

De BR boog zich op 7 juli over de werkzaamheden die moeten 

gebeuren aan de nieuwe kerk (vochtproblemen) en de pastorie 

(schilderen ramen).   

  

Rekeningen werden door onze penningmeester voorgelegd ter 

goedkeuring zodat de betaling ervan kan gebeuren.   

Na bijna 2 en een half uur werd de vergadering afgesloten – moe 

maar eensgezind en voldaan ging ieder zijn ’s weegs.  

  

Mededeling van de penningmeester:  

Collectes: €1.165,00  

Giften patrimonium: €5.570,00  

  

Namens de bestuursraad  

Rita Custers  

  

UIT HET DISTRICT  
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Beste lezer,  
   
Tot en met 30 juni hebben de ouders van schoolgaande kinderen de 

mogelijkheid om in iedere gemeentelijke, stedelijke, provinciale en 

gemeenschapsschool GO! te kiezen voor protestants-evangelische 

godsdienst. Indien de leerling voor het eerst wordt ingeschreven dient die 

keuze te worden gemaakt bij inschrijving.  

  
Zoals u wellicht weet staat het levensbeschouwelijk onderwijs nog steeds 

onder druk. Wij hoeven u uiteraard niet te overtuigen dat het vak 

protestants-evangelische godsdienst zijn nut heeft. Voor vele leerlingen is 

het nog de enige manier om op een Bijbels georiënteerde weg vorm te 

geven aan hun leven.  
  
Willen wij het godsdienstonderwijs op termijn veilig stellen, zal er 

voldoende instroom moeten zijn van leerlingen. Vandaar deze oproep om 

ons eigen protestants-evangelisch godsdienstonderwijs sterk aan te 

bevelen onder uw kerk- of gemeenteleden. In het bijzonder gaat de 

aandacht uit naar de schoolgaande jeugd en hun ouders.   
  

  
Ter informatie   
Tijdens het schooljaar 2019-2020 hebben bijna 8.000 leerlingen gekozen 
voor protestants-evangelische godsdienst. Ruim 500 leerkrachten hebben 
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iedere dag hun best gedaan om kwaliteitsvol godsdienstles te geven. 
Onze leerkrachten waren ook dikwijls het luisterend oor voor vele 
jongeren.   
  
Indien u meer informatie wenst verwijzen wij naar onze website 
(www.pego.be). U kan eveneens een mail sturen naar het secretariaat 
(secretariaat@pego.be) of ons telefonisch contacteren (02-510.61.73).  
  
Namens de Erkende Instantie van het Protestants-Evangelisch 

Godsdienstonderwijs - Comité PEGO,   
ds Eric Corthauts (voorzitter) en Daniel Hakelbracht (secretaris)  

  

  

ACTIVITEITEN  

  

  
Een beetje feest…. en veel muziek  
  

Met nog maar één maand te gaan is de Geuzenfeestwerkgroep 

volop bezig met de organisatie van een bijzonder feest: veel 

beperkter dan we gewoon zijn, maar des te complexer om het 

georganiseerd te krijgen. We hopen vurig dat het lukt.   

  
Engageer je! Welkom op onze ‘rode loper’!  

Door de grote onzekerheden over wat er zou kunnen en mogen, 

hebben we het programma en het aanbod moeten inkrimpen. 

Ook onze eigen mogelijkheden zijn beperkt: we hebben eigenlijk 

te weinig vrijwilligers om het allemaal te trekken en uit te voeren. 

Vandaar lanceren we langs deze weg een alweer vurige oproep 

tot engagement: wil je de werkgroep met frisse, energieke ideeën 

en talenten komen versterken? Wil je vooraf, tijdens en na het 

feest de handen uit de mouwen steken? Dan rollen we voor jou 
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de rode loper uit. Want het Geuzenfeest heeft jou nodig. Twijfel 

je nog, ervaar je nog een ‘drempel’ of maak je enig voorbehoud? 

We staan helemaal tot jouw beschikking.  

  
Een spontaan duitje in het zakje  

Wegens de aanhoudende onzekerheden hebben we geen 

intensieve campagne gevoerd om sponsors te werven. Toch 

hebben enkele bedrijven en mensen – soms heel spontaan - ons 

hun steun toegezegd. We zijn hen daarvoor zeer dankbaar. Om 

de Geuzenfeestkas gezond te kunnen houden en – hopelijk! – 

ook onze projecten toch nog te kunnen steunen, bieden we al wie 

het Geuzenfeest en zijn doelen een warm hart toedraagt, de kans 

een ‘duit in het zakje te doen’. Jouw steun op de rekening van de 

VZW ‘De Geuzenhoek’ (BE75 0014 0572 9151) is ten allen tijde 

zeer welgekomen!  

  
Muziek verbindt, muziek doet wegdromen, muziek overschrijdt grenzen  

 
  

Les Invités op het Geuzenfeest in 2019  

  

Het Geuzenfeest is altijd een feest van ontmoeting, 

verbondenheid, solidariteit, vriendschap, gezelligheid, genieten 

van eenvoudige en lekkere dingen. Vanuit deze eenvoudige, 

maar waardevolle waarden probeert het programma je een fijne 

dag te bezorgen. Van een inspirerende oecumenische eredienst 
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en samenzijn over een lekker zomers eetfestijn, zalig genieten 

van fijne muziek, een gezellige babbel, een deugddoend glas tot 

een romantisch, nostalgisch kampvuurtje met warme 

chocolademelk.   

  

  

  
  

  
Wil je komen? Wil je mee-eten? Wil je mee genieten?   

Welkom! Tijdens het feest zullen we de dan geldende 

coronamaatregelen moeten naleven. We rekenen op ieders 

verantwoordelijkheidsgevoel om alles veilig te kunnen laten 

verlopen.   

  

Essentieel en verplicht is de inschrijving èn betaling vooraf voor 

het eetfestijn. Dat kan via www.geuzenfeest.be. Wie daar om 

een of andere reden niet of niet 

goed mee uit de voeten kan, 

kan contact opnemen met Willy 

Vanderhaegen, die voor jou 

graag  de  inschrijving   

 zal behandelen.  Mail 

wi.vanderhaegen@skynet.be  of 

telefonisch 0478 10 47 29.  

http://www.geuzenfeest.be/
http://www.geuzenfeest.be/
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Voor de Geuzenfeestwerkgroep,  
Cornelis Blommaert  
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RONDOM DE GEMEENTE  

  

WEL EN WEE  

  

Gelukkig is er de laatste weken weer steeds meer mogelijk: 

langzaam komt het sociale leven weer op gang. Ook het kerkelijk 

leven bloeit weer voorzichtig op. Iedereen die wil, kan zonder 

inschrijven weer naar de kerk komen. Hoewel het mondmasker 

nog op moet blijven, klinkt ook de samenzang weer beter nu er 

meer mensen naar de kerk komen. Ook koffie mag er weer 

geschonken en gedronken worden na afloop. Het leven wordt 

weer wat aangenamer.   

  

Na meer dan een jaar was het voor mij ook weer mogelijk om ons 

oudste gemeentelid te bezoeken: Anny Van Den Berghe.  

Gelukkig maakt ze het goed. Natuurlijk is ze al zeer oud en hoort 

ze niet altijd goed. Maar ze was vrolijk en we hadden een goed 
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gesprek. Ik moest de hartelijke groeten overbrengen aan de 

gemeente.   

  

Hans mocht op 1 juni zijn 70e verjaardag vieren.   

Helaas was er ook wee: Henk en Rita werden opgeschrokken 

door Rita’s ziekenhuisopname. Zij bleek een tumor te hebben en 

een operatie bleek noodzakelijk. Gelukkig is de operatie 

geslaagd en mocht ze weer naar huis. Nu wacht een periode van 

herstel en daarna de verdere behandeling. We bidden Henk en 

Rita van harte Gods bijstand en nabijheid toe.   

  

Uit Oostende vernamen we het droevige nieuws dat emeritus 

dominee Frans Blokland is overleden. Hij is 76 geworden en 

ondanks zijn gezondheidsproblemen kwam het overlijden toch 

onverwacht. We condoleren Hendrika met het overlijden van 

haar schoonbroer, net als de overige nabestaanden. De uitvaart 

heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 5 juli in de 

Hazegraskerk te Oostende.   

  

En dan zijn er mensen die liever niet genoemd worden in deze 

rubriek maar die wel degelijk problemen hebben. Of mensen die 

lijden ondergaan waarvan we niet op de hoogte zijn gebracht. We 

wensen ook hen van harte Gods bijstand en nabijheid toe met de 

woorden van Psalm 139 (verzen 4-6):  Al is er nog geen woord 

op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.  U sluit mij in van 

achter en van voren, U legt Uw hand op mij.   

Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te 

hoog, ik kan er niet bij.   

  

Ds. Simon van der Linden  

----------  
KINDERCLUB DE VUURTOREN  
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Het was wat stil vanuit de kinderclub afgelopen periode. Ondanks 

dat hebben we niet stilgezeten. Zoveel als mogelijk was, hebben 

we een kindermoment verzorgd in de online diensten toen we 

niet bijeen konden komen vanwege de Covid-19 maatregelen.   

  

Vanaf dit voorjaar hebben we op aanvraag een aantal live 

kinderclubmomenten verzorgd. Het was ontzettend leuk om te 

zien dat de kinderen daar zo enthousiast op reageerden. Zij 

hadden dit echt gemist.  

  

Vanaf september gaan we opnieuw starten met het wekelijks 

aanbieden van de kinderclub. Deze zomerperiode wordt er op 

aanvraag oppas voorzien in de Oude Kerk. U kunt zich daarvoor 

wenden tot de dominee per mail of telefoon. Het is natuurlijk niet 

verplicht uw kinderen naar de oppas te doen; zij zijn ook zeer 

welkom in de kerk!  

  

Dan nog een warme oproep aan iedereen: wie heeft er nog 

gezelschapsspelletjes, speelgoed, knutselgerief of puzzels 

liggen waar u niets meer mee doet? U mag dat altijd schenken 

aan de kinderclub.   

Met warme groet, namens de kinderclubleiding, Elke van der 

Linden - van Dijke  

AGENDA   

  

Zondag 11 juli   10 uur -  NK   

Voorganger  ds. J.J. Vandenheede  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Hendrika  

Koffie  

  

Monique  

Zondag 18 juli  10 uur -  NK  

Voorganger  dr. C. Vonck  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  
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Organist  Wilfred  

Koffie  

  

Paul  

Zondag 25 juli     10 uur -  NK   

Voorganger  mevr. K. Keasberry   

Kerkenraadslid van dienst  Kristien  

Organist  Liesbeth  

Koffie   

  

Kristien  

Zondag 1 augustus   10 uur – NK  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Kerkenraadslid van dienst  Liesbeth  

Organist  Bert  

Koffie  

  

Francine  

Zondag 8 augustus  10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Hendrika  

Koffie  

  

Hendrika  

Zondag 15 augustus    10 uur -  Geuzenfeest  

  Oecumenisch samenzijn  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

  Pastoor Patrick Derde  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

 

Organist  Sven  

Koffie  

  

geen  

Zondag 22 augustus  10u – NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Hendrika    
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Organist  Wilfred  

Koffie  

  

Lutgard  

Zondag 29 augustus  10 uur -  NK    

Voorganger  mevr. K. Keasberry  

Kerkenraadslid van dienst  Liesbeth  

Organist  Liesbeth  

Koffie  

  

Marianne  

Zondag 5 september   10 uur -  NK  - bediening Heilig  

Avondmaal   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Sven  

Koffie  

  

Mieke  

Maandag 6 september    

  

20 uur -  OK – kerkenraad + 

bestuursraad  

Donderdag 9 september    

  

20 uur -  OK – bijbelstudie  

Zondag 12 september  10 uur -  NK  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Kristien  

Organist  Bert  

Koffie  

  

Micheline  

Donderdag 16 september    

  

14u30 -  OK – Debora  

Zondag 19 september  10 uur -  NK  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Hendrika  
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Koffie  

  

Betsy  

Zaterdag 25 september    

  

14u30 -  online – 

districtsvergadering  

Zondag 26 september  10 uur -  NK  

Voorganger  dhr. E. Leune  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Wilfred  

Koffie  Henk  

  
Gedurende de  zomermaanden is er kinderclub op aanvraag (via dominee)   

  

  VARIA  

  

KUYPER in de Geuzenhoek  

De ontdekkingsreis van juffrouw Kuyper door het Land van Guido 

Gezelle is al ver gevorderd, en kijk, het is alweer zondag en 

ingevolge Ds. J. Chrispeels’ vriendelijke uitnodiging wordt die 

dag doorgebracht in de pastorie van Maria Horebeke.  

  

“Eerst brengt de trein 

ons naar St. Denys- 

Boekel, en daar wacht 

ons ’n geuzenhoeksch 

karretje,  zoals 

 Ds. Chrispeels het 

noemt. Gelukkig dat 

het niet regent! Dat 

geuzen- 

hoeksch karretje is nog 

zo kwaad niet, maar 

we rijden in de open  
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lucht!”  

  

Weldra doemt de eerste protestantsche hofstede op, en even 

later het centrum van den Geuzenhoek zelf: de gastvrije 

pastorie van Maria Hoorebeke. “Het is ons wonderlijk wel te 

moede, na al ons reizen en trekken, een Zondag uit te rusten in 

deze  

 
sympathieke omgeving, in dit vruchtbare, vredige, Vlaamsche 

land.”  

Na een korte godsdienstoefening – bij de gereformeerden van 

toen was de juffrouw wel wat anders gewoon! – was er thee (sic) 

bij de onderwijzer met de aloude geuzennaam Blommaert. En ’s 

avonds was er grote bijeenkomst van alle gemeenteleden, oud 

en jong, in en buiten de pastorie. “Want er was geen sprake van 

dat ze allen in de pastorie konden! Gewillige handen haalden 

banken en zetten ze neer in den tuin, vlakbij de wijd openstaande 

ramen, waarachter het orgel stond.” Het zendingsdagmateriaal 

deed goede dienst. “Er was iets aartsvaderlijks in deze 

bijeenkomst. Het deed denken aan een oude hagepreek.” In 

onze eeuw denkt men ook wel eens aan hagenpreken, op 

dezelfde locatie. “Toen zongen we allen samen psalmen, 

gezangen en geestelijke liederen. En daarna – want de zanglust 

ging crescendo – allerlei volksliederen; we zongen zelfs ’t 

Wilhelmus!” Men had blijkbaar de liedbundels bij.  
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“Natuurlijk zongen ze de Vlaamsche Leeuw, en ik zag een 

jongeling, die een gelen zakdoek uit zijn zak haalde met den 

zwarten Vlaamschen leeuw er op, en dat vlaggetje geestdriftig 

boven zijn hoofd zwaaide.” De Vlaamsche Beweging was dus  

ook al iet of wat in Horebeke doorgedrongen. Als typisch 

Horebeeks lied vond men niet beter dan Koekaloeralau! – ’t Leste  

voer is op de baan om naar huis te gaan! (Zelf vond de juffrouw 

het gedicht van Vuylsteke - Een nederige toren enz. - heel wat 

mooier).  

  

“We eindigen het gezellig samenzijn met het bekende  

Vlaamsche loflied:   

  Lang, ach zoo lang heeft ons lied hier gezwegen!  

 

  In ’t bloed onzer vaad’ren voor eeuwen gesmoord!  

 Maar nu weer, nu mengt weer, bezocht met Uw zegen,  

  Ook Vlaand’ren zijn lied in der volk’ren accoord.  

Aandoenlijke woorden op dit aandoenlijk plekje gronds … “  

Wanneer het feestgedruis is gaan liggen en de pastorietuin is 

leeggelopen, krijgt gastheer Chrispeels, een Vlaming die gloeit 

van liefde voor zijn dierbaar Vlaanderen, het woord om te 
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spreken over de zaak der Reformatie in België. Over de 

Staatskerk en de Zendingskerk, maar vooral over de Vlaamsche 

Stads- en Landsevangelisatie en Nicolaas de Jonge. “Geen 

deftige Hollandsche preeken, geen stijve Hollandsche kerken; de 

arbeid is uitsluitend Vlaamsch; In Vlaanderen Vlaamsch, dat is 

ook mijne leuze. We hebben reeds een Vlaamschen 

protestantsch-christelijken schrijver, A. Hans.” De juffrouw had 

Meetjes voorspelling gelezen, “een alleraardigst boekje”.   

  
***********  

Al Vlaamsch wat de klok slaat dus. Zodanig dat ds. Chrispeels 

bijna het tweetal Gereformeerde gemeenten vergeten was. Dat 

vond de juffrouw niet heel erg: “Waarom zou ik ons vredig 

samenzijn verstoren door het te berde brengen van strijdvragen, 

van de kleine verschillen die ons scheiden?” Zoals men weet 

leidden die strijdvragen in Nederland tot grote ruzies en talloze 

kerksplitsingen en afscheuringen. Koren op de molen van Aloïs 

Walgrave, pastoor en Gezelle-kenner, die vele tijdschriftpagina’s 

vulde met een zeer kritische recensie van Kuyper’s boek, en zich 

afvroeg in welk protestants kerkgenootschap men wel moest zijn 

om zalig te worden.  

De tocht door Vlaanderen heeft van juffrouw Kuyper een vurige 

flamingante gemaakt. Vandaar dat ze bij de voorbereiding van 

de tweede herziene druk van het boek (1925) een weekje 

welkom was in de pastorie van Beetsterzwaag, bij ds. J.D. 
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Domela Nieuwenhuis, voormalig predikant in de Brabantdam, 

wegens zijn activiteiten gedurende WO I ter dood veroordeeld 

maar tijdig verhuisd naar Friesland. Wat die in zijn Vlaamse 

periode zoal dacht over de geuzen van Horebeke, dat kan ik 

misschien later wel eens vertellen.  

  

Wilfred De Jonge  

---------  
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Katharina had haar beslissing genomen : haar echtgenoot zou 

Martin Luther worden. Maar was Luther toe aan een huwelijk ? 

Niet onmiddellijk, na zijn periode op de Wartburg (waar hij een 

tijd ondergedoken zat), leeft hij nog jaren celibatair. Hij blijft het 
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huwelijk wel steeds verdedigen als een door God ingestelde 

levensvorm en plaatst dit boven het roomse celibaat. Op 30 

november 1524 schrijft hij aan een vriend “ik ben niet van hout 

en steen, maar mijn hoofd staat niet naar een huwelijk; dagelijks 

verwacht ik de dood; ik hoop dat God mij niet lang meer laat 

leven” (hij was immers vogelvrij verklaard).  

  

Maar 6 maanden na deze uitspraak huwt Luther ! Vanwaar deze 

gedragswijziging ? Het had zeker te maken met zijn vader, die 

zijn enige zoon graag in het huwelijk zag treden om zo een 

stamhouder te krijgen. Bovendien vond hij ook dat Luther ‘leer en 

leven’ meer op elkaar moest afstemmen. En Luther zelf stelt vast 

dat er een vrouw nodig is om zijn huishouding onder handen te 

nemen.    

  

Uiteindelijk leidt de weg hem naar ‘Käthe’ (Katharina). Luther is 

41 en zij 26 als ze besluiten in het huwelijk te treden. Ze huwen 

in alle stilte op 27 juni 1525, maar gezien de beroemdheid van 

Luther valt een officiële publieke huwelijksplechtigheid niet te 

ontlopen.   

  

Luther en Katharina nemen hun intrek in een gedeelte van het 

oude Augustijnerklooster te Wittenberg, dat aan de universiteit 

ter beschikking werd gesteld. Een biografe schrijft : Katharina gaf 

leiding aan een ‘middelgroot bedrijf’. Zij zorgt ervoor dat de 

vervallen gebouwen en de tuin worden aangepakt; ze legt een 

moestuin  en een kruidentuin aan, kweekt vee, koopt bij 

uitbreiding van de veestapel landerijen aan en zorgt steeds voor 

verdere uitbreiding. Ze heeft ook nog een bierbrouwerij onder 

haar hoede.  
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Hun  huis  wordt  een 

centrum voor de gehele 

gemeente  van 

 Wittenberg, een tehuis 

voor studenten theologie 

die tijdelijk onderdak 

zoeken, een 

studiecentrum en een 

haven  voor  allen 

 die pastorale  zorg 

 nodig hebben. Luther is 

zich bewust van de inbreng van Käthe. Een deel van de 

teruggevonden brieven heeft als geadresseerde ‘aan mijn 

vriendelijke lieve huisvrouw Catharina Luther-von Bora, 

predikster, brouwster, tuinierster en wat zij nog meer is’. Ook  

richt hij zijn brieven dikwijls aan ‘Herr Käthe’ als blijk van 

dankbaarheid voor het feit dat zij de zaken met strenge hand 

controleert.  Luther leefde van de wedde die hij van de keurvorst 

kreeg en Katharina had daarnaast ook het kostgeld van de 

studenten ter beschikking.   

  

Luther was niet uit liefde getrouwd, maar schrijft later : “In het 

eerste jaar van het huwelijk zit je aan tafel en je denkt: eerst zat 

ik hier alleen, nu zijn we samen; en als je ’s morgens wakker 

wordt dan liggen daar ‘zomaar’ enkele haarlokken naast je….”  

Later roemt hij zijn vrouw regelmatig. Zo wil hij haar “niet ruilen 

voor het koninkrijk Frankrijk of Venetië”, en noemt haar 

regelmatig in zijn brieven aan vrienden : ‘de morgenster van 

Wittenberg’.   

  

Ze krijgen verschillende kinderen, maar bij de eerste 

zwangerschap is nog de vrees aanwezig van het roomse 

bijgeloof. Men geloofde dat wanneer een monnik trouwt met een 

(ex-)non, het eerste kind een monster met 2 koppen zou zijn. 



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 4 – juli/augustus  2021  

  

26.  

  

  

Gelukkig is alles goed met Johannes (naar Luthers vader 

genoemd) die op 7 juni 1526 geboren wordt. Daarna volgen nog 

Elisabeth (na 8 maanden overleden), Magdalena (wordt amper 

13 jaar), Martin, Paulus en Margarete.   

Zijn hele leven had Luther (net zoals Calvijn) een zwakke 

gezondheid en was regelmatig ziek, waardoor Käthe ook zijn 

zaken moest regelen. Begin 1546 lijkt hij symptomen te hebben 

van angina pectoris en sterft na hevige pijn op 18 februari, 

onderweg naar Eisleben. Käthe heeft het moeilijk met het feit dat 

haar echtgenoot niet in haar bijzijn is gestorven. Op haar 47 jaar 

was ze nu een weduwe met 4 kinderen.  

  

Katharina leefde nog 6 jaar na de dood van haar man, in moeilijke 

omstandigheden. Bovenop het verdriet om haar verlies kwam 

ook een strijd om het testament. Luther had zijn vrouw benoemd 

tot enige erfgenaam en tot voogd van de kinderen, en toch 

kregen de kinderen én zijzelf een andere voogd toegewezen! 

Ook de financiële zaken liepen niet zoals het hoorde. Melanchton 

werd Käthe’s steun en toeverlaat.   

  

Had zij invloed op het denken van Luther ? Biografen zijn het er 

over eens dat ze in haar veelzijdige leven dienstbaar mocht 

worden aan de voortgang van Gods werk, in Duitsland en ver 

daarbuiten, samen met haar man Martin Luther, die zonder zijn  

‘Herr Käthe’ nooit zoveel had kunnen doen voor de Reformatie. 

Ze had een zakelijk inzicht en een heel groot geloofsvertrouwen. 

Ze woonde alle tafelgesprekken (informele en interactieve 

colleges tijdens de maaltijden) bij en had vele discussies met 

Luther (voornamelijk over het Johannesevangelie). Door 

tijdgenoten werd ze omschreven als ‘intelligent en kritisch’.   

  

In de literatuur is zij steeds die ‘weggelopen non’ gebleven. De 

afgunst op Käthe’s hoge plaats aan de zijde van de 

kerkhervormer ontaardde regelmatig in venijnige roddel over 
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gierigheid, hebzucht, verkwistende huishouding, trots en 

heerszucht.  Er zijn weinig pogingen ondernomen om deze opinie 

op juistheid te bekijken en te weerleggen. Ook Melanchton, 

humanist en hoogleraar Grieks aan de universiteit in Wittenberg, 

stond bij de start niet achter Luthers huwelijk met ‘die non’.  Maar 

toen hij Katharina eenmaal leerde kennen werd hij haar beste 

vriend en raadgever. Hij heeft haar geprezen om haar zorg voor 

Luther, die zo vaak ziek was; hij heeft haar praktisch en moreel 

gesteund na het overlijden van Luther. Op haar begrafenis heeft 

hij dierbare en waarderende woorden uitgesproken. In 1552 

breekt de pest uit in Wittenberg en ook onder de gasten in het 

huis van weduwe Luther vielen slachtoffers. Katharina vlucht 

maar onderweg raakt de koets betrokken bij een ernstig ongeval 

en is ze zwaar gewond. Herstel blijft uit en ze overlijdt op 20 

december 1552.   

  

Josiane Tytens  

----------  

  
EVANGELISEREN IN EEN SECULIERE CULTUUR  

  

Waarom is het zo moeilijk om in een seculiere cultuur mensen 

warm te maken voor het Evangelie? Daarover hoop ik in een 

volgende Flambouw één en ander te schrijven. De tijd dat onze 

colporteurs van deur tot deur trokken om Bijbels aan de 

man/vrouw te brengen is voorbij. Initiatieven zoals dat van ds. 

Eberson met zijn marktkraam in Knokke kenden geen succes. In 

Gent op het Wilsonplein deelt Ds. Dick van Luttikhuizen 

(Christelijke Gereformeerde Kerk) om de veertien dagen gratis 

Bijbels uit. De meeste mensen lopen zijn kraam voorbij.  

  

Hoe bereik je mensen? Wie daartoe grote inspanningen doen zijn 

de Norbertijnen, de ‘witheren’. Vooral de abdij van Averbode 

ontplooit onvermoeibaar talrijke initiatieven. Norbertijnen zijn 
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kloosterlingen die als kanunniken niet de regel van Benedictus 

volgen (zoals monniken), maar die van Augustinus. Zij staan veel 

meer in de wereld en doen intensief aan jeugdwerk. Ook op 

cultureel vlak zijn ze heel actief, door middel van cursussen, 

tentoonstellingen, concerten enz. Op dit moment loopt er in de  

Abdij van het Park in Leuven een tentoonstelling over 900 jaar  

Norbertijnen, onder de titel ‘Als de bliksem’. Informatie daarover 

is te vinden op https://www.parcum.be/nl/museum/als-debliksem 

. Vermeldenswaard is dat deze abdij, waarin nog een paar 

Norbertijnen gehuisvest zijn, beschikt over unieke glasramen die 

taferelen voorstellen uit het leven van Norbertus, de stichter van 

de Norbertijnerorde. Aletta Rambaut kan enthousiast uren over 

deze glasramen vertellen. In de naweeën van de Franse 

Revolutie geraakten deze (41) kunstwerken over de wereld 

verspreid. Twintig ervan, zijn nu weer ‘thuis’ en kunnen 

bewonderd worden in de kloostergangen.   

Info :  

www.visitleuven.be/abdijvanpark/vernieuwingen/glasramen.  

Culturele activiteiten openen mogelijkheden voor evangelisatie. 

Met het Geuzenfeest en het museum is onze gemeente op dat 

vlak te benijden...  

  

Hans Nelis.  

----------  

  

DE CORONAPSALMEN : PSALM 104 - OVER ‘HERHALING’  

  

Dank aan de 4 personen (3 gemeenteleden en 1 meelevend 

sympathisant) die een suggestie gedaan hebben voor de 

bespreking in de Flambouw van een ‘coronapsalm’. Psalm 139, 

Psalm 42/43 (‘Verlossing’) en Psalm 46 (‘Vertrouwen of 

depressiviteit’) kwamen in de afgelopen maanden aan bod. Ter 

afsluiting van deze miniserie ga ik zelf nog een Psalm  kiezen 

(104), maar voor de bespreking ervan terugvallen op het werk 

https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem
https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem
https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem
https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem
https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem
https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem
http://www.visitleuven.be/abdijvanpark/vernieuwingen/glasramen
http://www.visitleuven.be/abdijvanpark/vernieuwingen/glasramen
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van iemand anders. De inhoud van Psalm 104 is 

hartverwarmend, zoals  uit de volgende commentaar blijkt :  

“Psalm 104 is een dankbaar en vreugdevol loflied over alles 

dat goed en mooi is aan deze wereld. In dit loflied neemt de 

dichter ons mee in één lange, liefdevolle blik op de 

schepping. Overal waar de dichter om zich heen kijkt, ziet 

hij Gods scheppende hand: in de bossen en in de zeeën, in 

het opgaan van de zon en de maan, de sterrenhemel, in 

beken en rivieren, in het gras dat opschiet, in elke bloem die 

bloeit. Met grote verwondering kijkt de dichter naar de 

aarde. Hij ziet een prachtige wereld waar het zindert van het 

leven. Psalm 104 ademt dankbaarheid en vreugde, ontzag 

ook, voor de krachten en wonderlijke schoonheid van de 

schepping. Veel van de scheppingswerken die in Genesis 1 

worden genoemd, komen ook in Psalm 104 terug: de 

schepping van het uitspansel, de scheiding van de aarde en 

de zee, de schepping van de vegetatie, de hemellichten en 

de zeedieren. Wie de taal van Psalm 104 nauwkeurig 

bekijkt, zal merken dat dit loflied parallellen vertoont met 

andere wijsheidsliteratuur zoals het boek Job en andere 

Psalmen, alsook met een aantal profetische teksten.”  

Deze tekst is van de hand van dr. Jannica de Prenter, predikante 

van de VPKB gemeente Brugge. Hij begeleidde een video lezing 

die ze op 10 juni j.l. gaf in het raam van een reeks van 5 

buitengewoon boeiende lessen over ‘Schepping, klimaat en 

profetische kritiek’, georganiseerd door het Bijbelleerhuis 

Zevenkerken (https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/). Twee 

lessen werden verzorgd door de directeur hiervan, Dr. Jean 

Bastiaens. De titel van de les over Psalm 104 was : “Loof de 

Heer om al Zijn werken. Een loflied op de Schepping.” Een 

climax! Maar daartegenover stond de les van 20 mei 2021, 

getiteld, “Huil bittere tranen om de aarde : de vernietiging van 
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de Schepping in Genesis 6-8 en Jeremia 4-9.” Een anticlimax 

! Ik citeer in dit verband opnieuw dr. de Prenter :   

  

De vernietiging van de Schepping (Genesis 6).  

“God zag dat het goed was. Steeds worden die woorden 

herhaald in Genesis 1. Alles wat God schept is ‘goed’ (Gen 

1:4,10,12,18,21,25). Wanneer God de mens schept staat er 

zelfs dat God zag dat het ‘zeer goed’  is (Gen 1:31). Van die 

goedheid blijkt bitter weinig over te zijn wanneer we een 

paar hoofdstukken verder in Genesis 6 aankomen. Alles wat 

de mensen doen is slecht. En God heeft spijt dat hij de mens 

gemaakt heeft.”  

De omkering van de Schepping in Jeremia 4.    

“Ook in Jeremia 4 spreekt God (Jer 4:28). Maar hier is het 

spreken van God gericht op de neergang van de schepping. 

De wereld die Jeremia ziet lijkt op de oertoestand die 

Genesis beschrijft. Oorlog keert het beloofde land om in een 

woestenij. Waar God in Gen 1 steeds zegt hoe goed het is, 

is er in het land dat Jeremia ziet slechts chaos door het 

‘bittere kwaad’ (Jer 4:18) dat mensen hebben aangericht. 

Jeremia ziet dat de aarde woest en doods is; er is geen licht. 

De duisternis van het menselijke kwaad lijkt het gewonnen 

te hebben van alles dat goed is in de schepping. In de 

luchten zijn er geen vogels, de steden zijn verwoest, en er 

zijn geen mensen. Zelfs de bergen en de heuvels beven en 

huiveren. Het Godsoordeel volgt in vers 27 met de woorden: 

‘dit zegt de HEER’. De aarde zal rouwen. Niet langer jubelt 

en juicht ze van ontkiemend leven, en de hemel is gehuld in 

een zwart rouwkleed dat geen licht meer doorlaat.”  

Door het in de hand werken van het ontstaan van het COVID-19 

virus (wellicht op Chinese markten) en van de verspreiding ervan 
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(door te grote mobiliteit van mensen en onverantwoord 

massagedrag), heeft de mens eens te meer een steentje 

bijgedragen tot de vernietiging van de schepping. De 

voortgaande verwoesting van het leefmilieu en de alarmerende 

beïnvloeding van het klimaat mag hij ook op zijn rekening 

schrijven, niet op die van God.  

  

Maar Jeremia reikt ook hoop aan. Dr. de Prenter :   

“Tegenover de toenemende dreiging van vernietiging, en 

Jeremia’s verdriet over de corruptie en de uitbuiting van 

mens en dier, staat een boodschap van hoop: keer je om! 

Vandaag nog! Keer terug op de ingeslagen weg. Jeremia 

roept het volk op om niet langer te oogsten tussen de dorens 

met daden die vruchteloos zijn (Jer 4:3), maar hun 

ongehoorzame en halsstarrige hart te besnijden tot een rein 

hart, dat zich weer richten kan tot de Eeuwige.”   

“Keer je om, vandaag nog”, met deze boodschap vallen velen 

die ze verkondigen in herhaling.  Om mensen bewust te maken 

en tot handelen aan te zetten zal ze moeten blijven herhaald 

worden. Initiatieven zoals het hogergenoemde, over de 

kerkmuren heen, brengen een actuele, maatschappelijk 

relevante boodschap vanuit de Bijbel als bron van inspiratie.  

Dergelijke boodschappen klinken ook, naar mijn gevoel vanuit 

een eerder seculiere context, op het Geuzenfeest. Ze kunnen 

echter dus ook vanuit een Bijbelse invalshoek gebracht én 

herhaald worden.   

  

 Hans Nelis.  

  

  

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 4 – juli/augustus  2021  

  

32.  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
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,  
Kristien De Jonge, Hendrika den  
Hartogh,  Liesbeth Lodens, Paul  
Minnaert, Willy Vanderhaegen  
  

Bestuursraad  

  
Voorzitter: Ronald Blommaert  
Tel. : 055 49 79 74  

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 2021 
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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E-mail: ronaldblommaert@skynet.be  
  
Rekeningnummer VPKB Horebeke:  
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 2021.  
  
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 10 september 2021  

(verschijnt zondag 19 september 2021)  

  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  
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