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TEN GELEIDE
Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven?
In de Bijbelstudie verdiepen we ons nu in de Heidelbergse
catechismus (HC). Hoewel dit een officieel erkend
belijdenisgeschrift is in de VPKB, zullen veel leden er toch niet
zo bekend mee zijn. Wellicht geldt dit overigens ook voor de
andere protestantse belijdenisgeschriften. En we mogen wel
zeggen: dat is jammer! Want in de HC vinden wij het protestantschristelijke geloof treffend en bondig verwoord.
Dat is dan ook het doel van een catechismus: onderwijs in het
christelijke geloof. Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis werd hier
werk van gemaakt. Lid van de christelijke gemeente werd je niet
zomaar: daar ging vaak een maanden- of zelfs jarenlange
voorbereiding aan vooraf. Er werd zowel gekeken naar de
overdracht van kennis als naar de ontwikkeling van het karakter:
alleen mensen die oprecht met God leefden werden toegelaten.
In de middeleeuwen kwam het catechetisch onderwijs helaas in
een vrije val terecht, er bleef vrijwel niks van over. Pas tegen het
einde van de middeleeuwen zien we serieuze pogingen om er
weer werk te maken. En dan uiteraard de Reformatie: voor
Luther had de catechese de hoogste prioriteit. Hij schreef zowel
een catechismus voor de gewone gelovige als voor predikanten
en geleerden. Protestanten moesten goed op de hoogte zijn van
de Bijbelse leer! Dat kon ook niet anders: als je alleen gered kan
worden door het geloof in Jezus Christus, moet je wel weten
waar dat over gaat.
Ook gereformeerden begonnen al snel met het schrijven van
catechetische leerboekjes. In 1563 verscheen in de Palts
(Duitsland) de HC. Meerdere auteurs hadden er hard aan
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gewerkt, zelfs de keurvorst was er intensief bij betrokken. Het
zou kunnen dat ook de Vlaming Petrus Datheen tot de auteurs
behoort. In ieder geval zorgde deze al heel snel voor een
vertaling in het
Nederlands. Binnen enkele jaren werd de HC al veel gebruikt in
de Lage Landen en het duurde niet lang of het gezag ervan werd
hier algemeen erkend door protestanten.
Kinderen moesten de vragen en antwoorden uit het hoofd leren
en in zondagnamiddagdiensten werd erover gepreekt in
‘leerdiensten’. Zo groeide ‘geslacht op geslacht’ op met de HC.
Het bleek een waardevol hulpmiddel om bekend te raken met de
speerpunten van de Bijbel en het protestants-christelijke geloof.
Op de Bijbelstudie merkten
we dat de HC nog lang niet
versleten is, integendeel: het
bevat een diepte die de
gelovige raakt in het hart.
Hoe kort de meeste vragen
en antwoorden ook zijn, het
geloof dat eruit spreekt is
diep verankerd in het Woord
van God. Dat maakt de HC
tot meer dan zomaar een
leerboek, het is ook een
‘troostboek’. Dat blijkt meteen
ook aan de inzet: “wat is uw
enige troost, beide in leven
en in sterven?”
Dat is een vraag die tot
denken stemt. Wat zijn de
dingen in ons leven die troost
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bieden? We kunnen misschien denken aan familie: je man of
vrouw, je kinderen of kleinkinderen. Anderen denken wellicht aan
vrienden of fijne collega’s. Of wat te denken van succes in je
werk? Of kunst? Of rijkdom?
De vraag naar troost is een vraag naar houvast. Wat voor grond
hebben we onder de voeten? Als we de vraag nogmaals bekijken
vallen twee dingen op: het gaat om uw ‘enige’ troost en om een
troost die niet alleen voor het leven geldt maar ook voor het
sterven. Dan weten we als christenen wel: dat heeft met het
geloof te maken. Het antwoord van de HC wijst daar inderdaad
nadrukkelijk op en wel op onovertroffen wijze:
‘Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet
mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus
Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn
zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van
de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van
mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen,
ja ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen.
Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het
eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om
voortaan Hem toegewijd te leven.’
Wat zou ik daaraan kunnen toevoegen? Het is een tekst die je
op je moet laten inwerken. Een christen is niet meer van zichzelf.
Een christen behoort Christus toe. De prijs die Hij daarvoor
betaald heeft is Zijn eigen leven. Daardoor mogen wij christenen
nu kinderen van God zijn: levend in vertrouwen op God. Ook in
de moeilijke momenten, in de verdrukking.
Dat geldt voor ons allemaal persoonlijk en voor ons samen: we
kunnen er niet omheen dat de gemeente hier een moeilijke
periode doormaakt. We merken dat er minder mensen naar de
kerk komen dan voorheen. En dat kan pijn doen. Dat kan maken
dat we ons afvragen: hoe verder?
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Maar dan horen we van die enige troost, beide in leven en in
sterven, die we door het geloof ontvangen. En dan gaan onze
gedachten niet naar een glas dat halfleeg is of halfvol maar naar
het Woord van God in Psalm 23: ‘mijn beker vloeit over’. Dat zijn
de woorden van David nadat hij ervan doordrongen is dat God
Zelf voor hem zorgt: ‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt
niets’.
Met dat geloof kunnen we door. Hoopvol mogen we uitkijken naar
de komst van onze Heer. Getroost door Christus raken we niet
in verwarring. Dankbaar mogen we samen God dienen en loven:
soli Deo gloria!
Ds. Simon van der Linden
UIT DE KERKENRAAD
Op donderdag 7 oktober heeft de kerkenraad weer vergaderd.
De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:
- Het gemeenteleven komt geleidelijk aan weer op gang; de
gebedskring is opnieuw gestart; ook de leden van Debora
hebben er weer zin in.
- Dat is iets anders voor de leden van het zangkoor. De
dirigent woont ook na zijn huwelijk deeltijds in Nederland én
er is inmiddels een tekort aan goede zangstemmen.
Misschien enkel nog een optreden op b.v. Kerstmis of
Pasen met een paar zangers?
- In verband met de werken aan de gevel van de NK zal de
eredienst ook op zondag 17 oktober nog doorgaan in de
OK.
- Helaas zijn er géén gemeenteleden gevonden die bereid
zijn om de aftredende kerkenraadsleden te vervangen.
- Het afscheid van Hendrika den Hartogh en Willy
Vanderhaegen, de vertrekkende kerkenraadsleden, is
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vastgelegd op zondag 21 november. Zij hebben hun
mandaat al vrijwillig verlengd van april/mei tot
oktober/november 2021.
- Tenslotte nog informatie over het district en synode
betreffende de voorbije en toekomstige vergaderingen, o.a.
het ter synodevergadering te bespreken document
“Eigentijds kerkzijn”.
- De volgende vergadering zal, in verband met de
herfstvakantie, worden gehouden op maandag 8 november,
dus na sluiting van de deadline van de kopij voor de
Flambouw van november.
Namens de kerkenraad, Eelkje Claus
Verslag van de gemeentevergadering, gehouden op woensdag
27 oktober.
Kerkenraad en bestuursraad zijn voltallig aanwezig, én een
achttal gemeenteleden en een sympathisant.
Na opening en welkom start ds. Simon een open discussie over
het geestelijk leven in de gemeente, dat als gevolg van de
coronapandemie sterk is verminderd. Dit gaat hem zeer aan het
hart. Het kerkbezoek is minder en er zijn gemeenteleden die
hebben afgehaakt.
De discussie komt moeizaam op gang; er volgen opmerkingen
over de werking van synode, district, kerkenraad, pastoraal werk,
de algemene ontkerkelijking en vergrijzing van ons klein
kuddeke.
Hierna volgt een stemming over de aanpassing een tweetal
artikelen van ons plaatselijk Kerkelijk Reglement.
- Artikel 53 over de verkiesbare leden (belijdende én doopleden)
voor de bestuursraad: deze aanpassing dient om ons
reglement in overeenstemming te brengen met het ‘decreet
6.

VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 6 – november/december 2021

erediensten’ van de overheid. Gemeenteleden niet
woonachtig in de gemeente Horebeke mogen niet stemmen
en kunnen ook niet verkozen worden. Voor trouwe
gemeenteleden is dit een pijnlijk verhaal.
- Artikel 61 over het gebruik van de strooiweide onder de
Engelse linden betreffende het níet toegestaan zijn van het
plaatsen van ornamenten.
Omdat de aftredende kerkenraadsleden na twee termijnen niet
herkiesbaar zijn en er geen bereidwillige gemeenteleden
gevonden werden om de vacatures op te vullen kan er dus niet
gestemd worden. De zoektocht naar mogelijke kandidaten gaat
wel door. Van de vertrekkende kerkenraadsleden zal op zondag
21 november a.s. afscheid worden genomen.
Het jaarverslag (mei 20-april 21) wordt diagonaal overlopen. De
collecte-opbrengsten blijven achter, er is een tekort van ca. €
1.500. Er zal opnieuw een dringende oproep aan alle
ingeschreven leden van onze kerkgemeenschap worden gedaan
om genereus te zijn. De fundraising voor het patrimonium heeft
€ 4.000 opgebracht. En ook aan de vraag van de
Geuzenfeestwerkgroep om in 2020 voor het niet-Geuzen-feest
toch geld te doneren voor het project van Father Amal in India is
royaal gehoor gegeven.
Tenslotte wordt de aanwezige Jozefien Blommaert welkom
geheten als onze nieuwe museummedewerker.
Namens de kerkenraad Eelkje Claus
UIT DE BESTUURSRAAD
Eind september begonnen de werken aan de Nieuwe kerk. De
aannemer heeft ze uitgevoerd conform de eisen van het
lastenboek. Om de kwaliteit van het geleverde werk te testen
werden heel wat metingen gedaan, die allemaal positief werden
7.

VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 6 – november/december 2021

bevonden. Een grondige inspectie van het leien dak bracht geen
zichtbare beschadigingen aan het licht. In principe zou de kerk
voor minstens 10 jaar bestand moeten zijn tegen insijpelend
(regen)water.
Op 23 oktober konden we onder een prachtige najaarszon het
kerkhof weer een beurt geven. Wie het de komende tijd bezoekt
om nabestaanden te eren met een bloemetje zal zien “dat het
goed is”. Bij deze wil ik graag een oproep doen om in de
toekomst wat meer medewerkers bijeen te krijgen voor de
onderhoudswerken. Hopelijk is er bij iedereen de wil om het
patrimonium in goede staat door te geven aan de volgende
generaties.Meld
je
aan
bij
Ronald
Blommaert
(RonaldBlommaert@skynet.be)
of
Rita
Custers
(Rita.custers@skynet.be) indien je nu en dan een paar uur van
je tijd kan en wil in Horebeke spenderen voor het goede doel.
Op 5 november is er opnieuw een Kaas & Wijnavond. De
voorbereidingen verlopen heel vlot. In een volgende editie hopen
we melding te kunnen maken van een mooi resultaat. Wij kunnen
jullie nu al, op datum van dit bericht (3 november), verklappen
dat er zich ruim 130 deelnemers hebben ingeschreven…
De penningmeester geeft volgende cijfers mee: de collectes
hebben tussen 1 jan 2021 en 31 okt 2021 €3.415,00 opgebracht.
In dezelfde periode hebben we €6.255,00 mogen ontvangen
voor onderhoud van het patrimonium. Met dank aan het vrijgevig
klein kuddeke.
Namens de bestuursraad, Rita Custers
Uit het district
De districtsvergadering van 25 september vond plaats in
Roeselare en dat was niet toevallig. Ds. Elly Bouman zou
namelijk in de volgende maand afscheid nemen van deze
8.

VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 6 – november/december 2021

gemeente. Per 1 oktober bereikte zij namelijk de
pensioengerechtigde leeftijd. Met de afscheidsdienst werd
gewacht tot 31 oktober: Hervormingsdag. Tijdens deze
afscheidsdienst wees de afscheidnemende dominee de
gemeente voor het laatst op
Christus: bij Hem moet je zijn! Niet alleen als het goed gaat, juist
ook als je niet meer weet hoe verder. Het waren mooie woorden
van troost en bemoediging. Ds. Jannica de Prenter (Brugge) is
inmiddels aangesteld als consulent.
Namens onze gemeente heb ik Ds. Bouman van harte Gods
zegen toegewenst en haar bedankt voor haar inzet voor Gods
kerk in Roeselare en in het district.
Tijdens diezelfde vergadering vernamen we ook dat ds. Peter
Smits de gemeente Dendermonde zal verlaten. Hij blijft wel in
ons district: Kortrijk wordt zijn volgende bestemming. Deze kleine
gemeente is al lang vacant en zal blij zijn met de komst van deze
ervaren predikant en zijn vrouw Conny. Wij bidden zowel de
dominee en zijn familie alsook de gemeente Gods zegen toe.
In Gent is men op zoek naar een stadspredikant. Naast de twee
gemeentepredikanten zal deze vanuit het Evangelie op zoek
gaan naar verbinding met de stad. Er wordt gedacht aan
diaconale activiteiten en evangelisatie.
Dit alles komt voort uit de plannen van de landelijke werkgroep
Eigentijds kerkzijn. Tijdens de synode in november zal verder
over deze plannen worden nagedacht en gestemd over de
implementatie ervan. Het gaat dan vooral om bovenplaatselijke
activiteiten en regionale samenwerking. De bedoeling is om juist
ook in deze snel veranderende samenleving mensen te bereiken
met de boodschap van onze Heer en Verlosser Jezus Christus.
Waar liggen hiervoor mogelijkheden? Een van de punten is de
online-aanwezigheid. Hoe ziet de website van een kerk eruit en
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hoe kan met digitaal evangeliseren? Kortom: er is werk aan de
winkel.
Ds. Simon van der Linden
-------Buitengewone Synodevergadering Klimaat – zaterdag 19
maart 2022 – gebouwen van de Protestantse Kerk Brussel –
Nieuwe Graanmarkt 8 – 1000 Brussel

RONDOM DE GEMEENTE
WEL EN WEE

Wilfred is één van de meest trouwe kerkgangers, als we hem een
tijd niet in de kerk zien weten we dat er iets mis is. In de eerste
plaats is dat de rugpijn die hem al lange tijd aan huis kluistert.
Maar helaas is er daarnaast nog een cyste ontdekt in zijn mond.
Het betreft een kwaadaardig gezwel dat door middel van
chemokuur behandeld moet worden. Gelukkig verdraagt Wilfred
de behandeling tot nu toe goed. We bidden Wilfred, Betsy, de
kinderen en kleinkinderen van harte Gods zegen en beterschap
toe.
We werden ook opgeschrikt door het bericht dat Edgard in het
ziekenhuis is opgenomen. Tijdens een regulier bezoek aan de
kliniek kreeg hij een hartstilstand en werd hij direct naar de
spoedafdeling gebracht. Gelukkig voelt hij zich inmiddels weer
beter maar hij zal wel een operatie moeten ondergaan aan het
hart om overbruggingen aan te brengen. We bidden hem en
Marleen heel veel sterkte en zegen van God toe.
Iemand die we ook al enige tijd niet hebben gezien in de kerk is
Liesbeth (Blommaert). Zij is namelijk aan het revalideren van de
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nieuwe knie die ze kreeg. We wensen haar veel sterkte en Gods
zegen toe nu zij een tijd niet in ons midden kan zijn.
In onze gebeden denken we ook aan Henk en Rita, de tumor en
de behandeling ervan, drukken zwaar. We bidden dat ze juist nu
Gods nabijheid en steun mogen ervaren.
Ook aan degene die hier liever niet genoemd wordt of van wiens
klachten we misschien niet op de hoogte zijn, wensen we van
harte Gods zegen toe met deze woorden uit Psalm 23: ‘Al ging
ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad
vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.’
Ds. Simon van der Linden
---------EVEN VOORSTELLEN: ONZE NIEUWE MUSEUMMEDEWERKER

Dag beste Flambouwlezers, via deze weg wil ik mij graag aan
jullie voorstellen. De meesten kennen mij waarschijnlijk al wel, al
was het maar “van zien”. Mijn naam is Jozefien Blommaert, één
van de vele kleindochters van Willy en Hilda, dochter van Harry
en Judith. Ik woon al mijn hele leven in Horebeke; in het
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‘doeningske’ dat mijn overgrootouders destijds kochten (een
deel ervan toch)
van
‘den armen’, zeg maar
het diaconaat van de
kerk.
Ik
heb
geschiedenis
gestudeerd in Kortrijk en
Leuven. Mijn voornaamste
interesse (en passie) ligt
bij
kerken
cultuurgeschiedenis. De voorbije jaren was ik in dienst bij
het Rijksarchief. Ik ben lid van lid van de Evangelische kerk in
Oudenaarde. Ik hou erg van muziek: ik zing en speel fagot.
Sinds 1 oktober werk ik in ‘ons’ museum: het Protestants
Museum ‘De Geuzenhoek’. Een prachtig museum, op een
prachtige plek, met een prachtig verhaal, dat ook een beetje mijn
verhaal is.
Momenteel werk ik me in: er zijn heel wat praktische en
organisatorische zaken die aandacht nodig hebben. Geleidelijk
aan willen we ons ook meer richten op de buitenwereld. Dit
begint eerder bescheiden en eenvoudig: zichtbaar zijn en
gevonden kunnen worden, contacten leggen en onderhouden,
enzovoort. En verder: werken aan het aanbod, aan
aantrekkingskracht en uitstraling, en goed zorg dragen voor de
collectie van het museum. We hebben alvast een nieuwe
facebookpagina gelanceerd, en wordt er gewerkt aan de
website.
De link met de geloofsgemeenschap is erg belangrijk voor het
museum: de kerk, haar geschiedenis en haar getuigenis zijn de
bestaansredenen van dit project. In die zin is het museum ook
een opdracht en een voorrecht van de gemeenschap. Het is ‘ons’
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verhaal dat we in het museum willen vertellen, laten we dat
samen doen. Nam je al eens vrienden en familie mee naar kerk,
kerkhof, museum? We hebben voor iedereen wel iets te bieden:
een rustig kijk-bezoek, of een geanimeerde rondleiding, een
goed gesprek, een ontmoeting, een aanzet tot begrip, stof tot
nadenken.
Dit is waar ik me de komende tijd voor wil inzetten, zo de Heer
wil. Het is ook een zoektocht, zowel voor mij als voor de
vrijwilligers van het museum, en voor jullie. Laten we hopen dat
in de komende jaren veel (be)zoekers de weg naar de
Geuzenhoek zullen weten te vinden.
Jozefien Blommaert

AGENDA
Zondag 14 november
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK
ds. S. van der Linden
Willy
Liesbeth
Elke
Paul

Woensdag 17 november

14 uur - OK – Debora

Donderdag 18 november
Zondag 21 november
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool

20 uur – OK - bijbelstudie
10 uur - NK
ds. S. van der Linden
Hendrika
Sven
Liesbeth
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Koffie

Betsy

Zaterdag 27 november

districtsvergadering online - Gent

Zondag 28 november
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur – NK – bediening Heilig
Avondmaal
ds. S. van der Linden
Paul
Hendrika
geen
Lutgard

Zondag 5 december
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK
ds. S. van der Linden
Kristien
Sven
Elke
Kristien

Maandag 6 december

20 uur - OK – kerkenraad

Zondag 12 december
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK
ds. T. Veldhuizen
Liesbeth
Bert
geen
Eelkje

Woensdag 15 december

14u – OK – Debora

Donderdag 16 december

20u – OK – Bijbelstudie

Zondag 19 december
Voorganger

10 uur - NK
ds. S. van der Linden
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Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

Eelkje
Liesbeth
Eva
Francine

Zaterdag 25 december
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK - Kerstviering
ds. S. van der Linden
Eelkje
Bert
Kerstverhaal voor de kinderen !
Paul

Vrijdag 31 december
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

17 uur - NK – oudejaarsdienst
ds. S. van der Linden
Paul
Hendrika
geen
geen

Zondag 2 januari 2022
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK
ds. S. van der Linden
Liesbeth
Sven
Elke
Kristien

Maandag 3 januari

20 uur - OK – kerkenraad en
bestuursraad

Zondag 9 januari

10 uur - NK - aansluitend
Nieuwjaarsreceptie
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Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

ds. J. Reehorst
Kristien
Hendrika
Liesbeth
geen

Zondag 16 januari

Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur Ename
oecumenische dienst
ds. S. van der Linden en priester
P. Derde
Paul
Liesbeth
geen
geen

Woensdag 19 januari

14 uur - OK – Debora

Donderdag 20 januari

20 uur - OK – bijbelstudie

Zondag 23 januari
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK
ds. S. van der Linden
Eelkje
Hendrika
Liesbeth
Wouter

Zondag 30 januari

10 uur – NK – bediening Heilig
Avondmaal
ds. S. van der Linden
Liesbeth
Sven
Elke
Rita

Voorganger

Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie
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VARIA
REFERAAT uitgesproken

in het kader van Kunst&Zwalm door J.B.
Blommaert ergens te velde op een voormalig stuk protestantse
grond, met als thema: EIGENDOMMEN

Even voorstellen: ik ben Jean-Baptist (Tieste) Blommaert van
Korsele, 56 jaar, geboren op de Geuzenhoek, getrouwd met
Constance, vijf kinderen. Ik bewoon een boerderijtje niet ver van
de kerk, den tempel zoals de katholieken zeggen, geërfd van
mijn ouders. Mijn buurman is mijn broer Karel Lodewijk
(Charlewie), ook boer. Boerkens lijk wij, zo, wonen er wel een
stuk of acht negen op Korsele, allemaal keuterboerkens met
twee en als het goed gaat drie koeien, een os, een varken, wat
konijnen en kiekens; de rijkste heeft één paard. En allemaal
zitten ze gevangen: ze hebben veel te weinig landbouwgrond en
meersen: de kleine landeigendom!
Ge moet weten: in Horebeke hebt ge twee soorten land: katholiek
en protestants. Dit hier is protestantse grond van een
protestantse eigenaar,
en dat daarnaast is
roomse
grond
van
een
nietprotestant. Dat is zo en
dat moet zo blijven. Een
boerke van de Geuzen
zal nooit de kans
krijgen om een stuk
landbouwgrond
van
een
katholieke eigenaar te kopen of zelfs maar te pachten; en
omgekeerd. En op openbare verkopingen aan stromannen geen
gebrek!
17.

VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 6 – november/december 2021

Eén boerderijtje wordt uitgebaat door een broer en zijn zuster.
Nog een geluk: daar komen geen kinders bij. Maar ikzelf heb drie
zonen en twee dochters, en een vrouw natuurlijk om te
onderhouden met mijn klein bedrijf. Mijnen oudsten, dat is
waarschijnlijk mijn opvolger. De tweede kan nogal goed leren
zegt de meester; misschien kan hij naar de middelbare school.
En de derde … die kan
allicht boerenknecht
worden bij een
herenboer, ofwel doen
zoals zijn kozijn van drie
boerderijtjes
verder:
emigreren naar
Canada. Het schijnt dat
ge ginder gemakkelijk
aan landbouwgrond
raakt.
De grootste protestantse eigenaar, dat is ons Armbestuur. Hoe
zou dat komen? Awel, rond 1800 hadden we in Horebeke een
grootgrondbezitter bij de protestanten! Een echte kapitalist die
zijn fortuin had verdiend in de commercie, zijn katholiek geloof
afgezworen had en in de Geuzenhoek kwam rentenieren na
eerst een prachtig huis te hebben laten optrekken: de huidige
pastorie! Daar ging hij wonen met zijn zuster, net als hij
ongetrouwd. Beiden speelden een belangrijke rol in het leven
van de Geuzenhoek; de vele akkers, weilanden ja zelfs een bos
dat ze bezaten konden door de protestantse landbouwers, grote
en kleine, worden gebruikt.
En nog mooier: de zuster overleefde de broer, en toen zij
uiteindelijk het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had, bleek
uit haar testament dat al haar bezittingen, inclusief haar mooie
woonhuis, nagelaten werden aan de evangelische kerk van
18.

VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 6 – november/december 2021

Horebeke. Groot rumoer natuurlijk bij haar niet-protestantse
familieleden en bij het katholieke gemeentebestuur; het heeft
jaren geduurd voor de erfenis uiteindelijk bij het Armbestuur der
protestanten terechtkwam, na nog wat achterhoedegevechten.
Die “OCMW der Protestanten” werd op slag grootgrondbezitter
en had een logement voor een dominee. En kon enkele boerkens
aan wat landbouwgrond helpen.
Dat gemeentebestuur deed in vroeger tijden zijn uiterste best om
de financiën van de protestanten te pluimen. Ooit lieten ze beslag
leggen op een deel van ons bezit hier, namelijk ons schooltje,
onder voorwendsel dat er al een gemeenteschool was in
Horebeke. Die roof ging uiteindelijk niet door, want Lowie
Blommaert en consoorten hadden opgeroepen om desnoods de
school “met onze geweren te verdedigen”!
Wat men ons nooit heeft kunnen afnemen, is de grootste schat
die we hebben: onzen Bijbel.
Mijn achterkleinzoon zal nu iets zeggen over den toestand in
2021.
“Ik ben geboren op de Geuzenhoek in 1942 en heb het
boerenleven van mijn ouders vaarwelgezegd. Die
boerderijtjes van vroeger zijn uit het dorpszicht verdwenen;
ze staan er nog maar ze heten nu villa, B&B of
vakantiewoning. Voor ruilverkavelde landbouwgrond wordt
geen strijd meer geleverd: er zijn geen boeren meer bij de
Geuzen. Le combat cessa faute de combattants. De
Geuzenboer ploegde niet meer voort.
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En al die eigendommen, waar zijn ze naartoe? Het bezit van
de protestantse bestuursraad bestaat voornamelijk uit vier
oude gebouwen die handenvol geld kosten aan onderhoud
en restauratie, geld dat vaak gevonden werd door de
verkoop van andere eigendommen.
Maar ons mooiste bezit hebben we nog
altijd!

Wilfred De Jonge

-------VROUWEN IN DE TIJD VAN DE REFORMATIE : Elisabeth

Cruciger

(Kreuziger): reformatorische dichteres
Dat Elisabeht Cruciger een dichteres was in de tijd van de
Reformatie lijkt op zich geen wereldschokkend feit. Maar dat zij
de eerste en enige vrouw is van wie een reformatorisch lied is
overgeleverd, maakt haar wel zeer bijzonder. In 1528 dichtte zij
het lied Herr Christ, der enig Gotts Sohn. Het kwam als Gezang
158 in ons Liedboek van de kerken terecht met als opschrift
Christus, met eer gekroond.
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Wie was deze Elisabeth Cruciger? Zij
werd omstreeks 1500 als Elisabeth
Meseritz ge-boren in een adellijke
familie in een dorp dichtbij de Oostzee
in Pommeren (nu Polen). Zoals in vele
adellijke families werd reeds vroeg
besloten dat het meisje naar het
klooster zou gaan. Daartoe werd het
vrouwenklooster Marienbusch
in
Treptow van de Premonstratenzers
(Norbertinessen) gekozen.
Daar
kreeg Elisabeth een goede scholing, ze leerde er Latijn, las de
Bijbel, alsook verschillende werken van kerkvaders en andere
theologen. In het klooster werd elke dag gezongen.
Tussen 1517 en 1520 begonnen de kloosterlingen onder invloed
van Luthers geschriften zich de vraag te stellen : blijven we in het
klooster of kiezen we voor de bevrijding uit het keurslijf van het
celibaat ? Hoe had deze boodschap Elisabeth bereikt? Johannes
Bugenhagen, rector van de Latijnse school van Treptow, was
aangesteld als Bijbelleraar in een mannenklooster vlakbij
Marienbusch! Het enthousiasme van Bugenhagen rond Luthers
leer over Gods gerechtigheid en genade kwam ook de dames in
het klooster ter ore. Elisabeth raakte doordrongen van de
reformatorische leer en besloot het klooster te verlaten. Ze ging
Bugenhagen achterna naar Wittenberg en kreeg er een
voorlopige baan in zijn huishouding.
In Wittenberg leert ze Casper Cruciger kennen. Zijn familie kwam
oorspronkelijk uit Bohemen en stond bewust in de traditie van de
bekende hervormer Johannes Huss. Casper werd in 1504
geboren in Leipzig waar zijn vader een welgesteld koopman
was. Op 14-jarige leeftijd werd de zeer begaafde jonge-man als
student ingeschreven aan de universiteit van Leipzig, waar hij les
kreeg van humanistisch georiënteerde docenten. In Leipzig was
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hij toeschouwer van het dispuut tussen Luther en Johannes Eck
(over de onfeilbaarheid van de Paus – Luther stelde het gezag
van de Schrift boven het gezag van de kerk) in 1519. Dit werd
het startpunt van Caspers betrokkenheid bij Luthers reformatie.
In 1521 breekt de pest uit in Leipzig en Casper vlucht naar
Wittenberg om bij Luther en Melanchton verder theologie te
studeren. Elza, zoals Luther Elisabeth noemde, was een vriendin
van zijn vrouw Katharina (von Bora). Men vermoedt dat Casper
via het gezin van Luther in contact kwam met Elisabeth. Ze
huwden in 1524, in een dienst waarin Maarten Luther voorging.
In het jaar van haar huwelijk, dichtte Elisabeth het kerklied:
Herr Christ, der einig Gotts Sohn
Vaters in Ewigkeit,
Aus seim Herzen entsprossen,
Gleich wie geschrieben steht, Er
ist der Morgensterne,
Sein Glänzen streckt er ferne Vor
anderen Sternen klar.
Christus, met eer gekroonde,
Zoon Gods in eeuwigheid,
Die bij en in God woonde
En uitging in de tijd,
Gij zijt de morgensterre
Die opging van zeer verre,
Uw licht straalt wijd en zijd.

De tekst is duidelijk op de Bijbel geïnspireerd. Misschien net
daarom heeft het kerklied dat Elisabeth dichtte de eeuwen
getrotseerd en kreeg het een plaats in verschil-lende versies
liedboeken.
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Het verhaal gaat dat Elisabeth een droom had, waarinj zij preekte
in de kerk te Wittenberg. Casper zag er een teken in dat de
gezangen die zij thuis steeds zong ooit een plaats zouden krijgen
in de eredienst. Het dichten van liederen werd toen
geïnterpreteerd als preken. Luther was dit idee genegen – hij
dichtte zelf ook en had een oproep gedaan om nieuwe
kerkmuziek te schrijven voor het volk, ter vervanging van de
Latijnse kerkmuziek.
Herr Christ, der einig Gotts
Sohn, is een mooi voorbeeld
van de nieuwe Lutherse
hymnen, waarin Christus in het
middelpunt staat. Luther was
heel enthousiast over het door
Liza gedichtte lied en plaatste
het in de eerste editie van de
Lutherse hymnen, de 1524
Erfurter Enchiridion (een vroeg
Protestants gezangboek). De
melodie werd overgenomen
van een toen bekend Marialied
dat
Elisabeth
veel
had
gezongen in het klooster in
Treptow.
De eerste 2 verzen van het lied
lijken op een preek. Jezus
wordt er bezongen als Gods
enige zoon en toch ook als een mens, geboren uit een menselijke
moeder om de relatie met God te herstellen. Geloof in Hem gaat
niet puur om kennis, het moet ook leven en in het hart aanwezig
zijn. Deze overtuiging vinden we terug in de volgende verzen
(neem maar het liedboek ter hand). In het lied klinken duidelijk
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de vrijheid en de vreugde door die voortkomen uit het kennen
van Christus en Zijn werk.
Elisabeth en Casper kregen een zoon, net als zijn vader Casper
genaamd en hij ging als Casper Cruciger de Jongere door het
leven. Hij volgde later Melanchton op als hoogleraar aan de
Wittenbergse universiteit. Daarna kwam er nog een dochter en
zij heette zoals haar moeder Elisabeth. Zij huwde later met Martin
Luthers oudste zoon Hans.
Casper sr. werkte enkele jaren als rector van de universiteit in
Maagdenburg en werd in 1528 benoemd als hoogleraar
theologie in Wittenberg. Hij preekte daar regelmatig in de
Slotkerk.
In 1535 overleed Elisabeth sr., wat een zware slag was voor de
familie. Ze werd bijgezet in de Marienkirche, de stadskerk, vlak
onder de preekstoel waar ze het Woord had mogen horen.
Josiane Tytens
-------WAAROM OOK EENS NIET ‘NA CORONA’ EEN PSALM LEZEN?

Psalm

1 : over de goede levensweg.
Alle suggesties van gemeenteleden voor de bespreking van
‘coronapsalmen’ in de Vlaamse Flambouw zijn inmiddels aan de
orde gekomen. Misschien kan ik de lezers er warm voor
(proberen te) maken om ook los van coronamuizenissen eens
een Bijbelse psalm te lezen. De psalmen zijn geen geschriften
met ingewikkelde theologische boodschappen, maar ze bevatten
wel vaak pittige levenslessen, die ook nu nog actueel kunnen
zijn. Ik hoor wijlen ds. Blokland nog vanop de kansel betogen dat
je, met name op moeilijke momenten in je leven, kracht kunt
putten uit de lectuur van een psalm. In deze nieuwe reeks wil ik
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proberen te peilen naar praktische levenslessen die we uit het
lezen van psalmen kunnen trekken. We beginnen bij Psalm 1,
maar ik ben niet van plan om alle 150 psalmen te behandelen :
met 6 nummers van onze Flambouw per jaar zou dit werk 25 jaar
in beslag nemen...
Hoewel de moderne Bijbelvertalingen in steeds vlotter
Nederlands geschreven zijn, blijf je in de psalmen toch vaak het
typische taaleigen van het dichterlijk Hebreeuws ‘gewaar
worden’. Het is aanbevolen om een vertaling te kiezen die goed
in het gehoor ligt : psalmen lenen zich heel goed om hardop te
lezen, het zijn tenslotte gedichten.
We beperken ons tot de eerste 6 versregels van Psalm 1. In onze
kerk zouden we die uit de Herziene Statenvertaling (HSV) als
volgt horen voorlezen :
Twee wegen
Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die
niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op
de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt
in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht
overdenkt.
Misschien verkiezen we de allernieuwste Bijbelvertaling, de
NBV21:
(Geen opschrift) Gelukkig
de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen, die
de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER en
zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
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Er zijn in onze gemeente liefhebbers van de ‘Bijbel in gewone
taal’ :
Twee manieren van leven.
Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen,
die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als slechte
mensen spotten met God, doet hij niet mee.
Maar hij is blij met de wet van de Heer, daar
is hij dag en nacht mee bezig.
Om ons nog meer persoonlijk aangesproken te voelen kunnen
we een populair boekje als bv. Psalmen voor nu (uitg. Boekencentrum, 2015) ter hand nemen :
Gefeliciteerd
Gefeliciteerd, jij die niet meeloopt op
de weg van slechte mensen.
Gefeliciteerd, jij die niet staan blijft
bij de zondaars en de spotters,
maar je vreugde steeds vindt in
de wet die God je geeft en die wet
bij je draagt, dag en nacht.
Of misschien ben je toch geïnteresseerd in een vertaling waarin
je juist de Hebreeuwse versmaat kan aanvoelen. Kies dan de
Naardense Bijbel :
Beatus vir (= ‘gezegend of zalig is de man’). Zalig
is de man
die niet meeging in het beraad der bozen,
op de weg van zondaars
niet is blijven staan, op de
zetel van de protsers niet
ging zitten!
(let op de verleden tijd in deze versie!).
Eén van de vijf vertalingen/hertalingen vind ik minder geslaagd,
nl. die waarin het woord ‘weg’ niet voorkomt. Psalm 1 gaat nl.
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precies over de twee wegen die mensen in hun leven kunnen
bewandelen, een goede en een slechte. De eerste christenen
werden overigens aanhangers van ‘de Weg’ genoemd (Hand.
9:2; 22:4; 24:14). En wat is die goede weg? De weg die Jezus
voor ons heeft uitgestippeld : ‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven’ (Joh 14 :6). Dit is nu uniek aan de psalmen: ze handelen
in de eerste plaats natuurlijk over JHWH, de God van het Oude
Testament, en toch voelen (of zelfs geloven?) we dat ze al naar
Christus vooruitwijzen, ook al hebben de dichters van de
psalmen dat volgens mij in hun tijd niet zo kunnen bedoelen. In
deze psalm gaat het namelijk over de tegenstelling tussen
rechtvaardigen en goddelozen in Israël.
Volgens wijlen Dr. Jochem Douma, een befaamd gereformeerd
theoloog, kunnen we Psalm 1 ook op het hier en nu toepassen
en dan zou hij de tegenstelling aanduiden tussen de kerk van
Christus en de wereld. Dat klinkt echter iets te sektarisch, alsof
de kerk op aarde alleen maar uit ‘goeden’ zou bestaan en de
omringende wereld uit ‘slechten’. Ik zie eerder een andere
levensles in deze psalm : hij kan ons even stilzetten en ons doen
afvragen of we goed of slecht ‘bezig zijn’, m.a.w. of we op de
goede of de slechte weg aan het wandelen zijn. En we kunnen
de lectuur van Psalm 1 met een heel eenvoudig gebed besluiten:
“God, leer me wat die goede weg is”.
Hans Nelis.
---------OASE

“Het is een kleine splinter in de rooms-katholieke balk van België.
Maar de protestantse enclave Korsele, in de achtertuin van
SintMaria-Horebeke, mag er zíjn”. Aldus het Nederlands
Dagblad dertig jaar geleden. De splinter is intussen nog wat
kleiner geworden, om van de R.K-balk maar te zwijgen.
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“Een klein eiland in de grote zee”, zo luidde de titel van een
radiotoespraak gehouden ergens in 1949 door ds. Germeraad,
onze toenmalige predikant. Het ging natuurlijk over de
Geuzenhoek en zijn lange geschiedenis. En over de toestand
van het klein kuddeke toen. Later kwam die titel terug in enkele
uitgaven van het vele keren herdrukte en herwerkte boekje van
Arnold D.J. The enclave’s survival is itself nothing short of a
miracle.
Op TV werd Korsele recentelijk opgevoerd als een “Oase in de
Lage Landen”. EO-televisie maakte een paar keer onze buurt
onveilig. Hetzelfde deed een of ander kunstenaarscollectief met
Kunst & Zwalm; om de boel een beetje interessant te maken
fusioneerde men Korsele met Zwalm. Twee voorbeelden om te
bewijzen dat de Geuzenhoek, terecht of ten onrechte, nog altijd
merkwaardig en eigenaardig gevonden wordt. Eilanden en
oasen hebben niet de neiging om te groeien dezer dagen, maar
men weet ze toch nog te vinden af en toe.
De term oase, ook wel oasis, komt men zelden tegen, hoewel:
“Nog heden vindt men de nazaten der Boschgeuzen in de
Protestantsche
gemeente
MariaHoorebeke,
tegenwoordig slechts
nog een paar honderd
gelovigen
tellende.
Men zal, dwalende en
zwervende door dit
poëtische
hoekje,
thans ook reeds bij de
toeristen
tot
een
Domela in Gent Brabantdam, op de kansel die staat waar hij hoort.
zekere bekendheid geraakt, zich
als vanzelf
aangetrokken
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gevoelen tot het
verleden dezer
streek; meer bepaaldelijk tot het zo even genoemde
MariaHoorebeke, een oasis van groote beschaafdheid midden in
de woestijn van achterlijkheid, die zich uitstrekt over geheel
Vlaanderen. Ook dezen indruk, namelijk van Vlaanderens
geestelijke apathie, zal men, naast de overtuiging dat hier menig
bekoorlijk plekje bestaat, van het uitstapje naar huis meedragen”.
Deze zinnen, in 1905 neergepend door een journalist van de
Nederlandse krant De Vaderlander, vinden tien jaar later
weerklank in volgende tekst: “In het oude geuzendorp brachten
wij enkele ziekenbezoeken. Het is eigenaardig, dat deze
Protestanten een soort van Hollandsche vaderlandsliefde
hebben overgenomen van de Hollanders, met wie zij eeuwelang
verkeeren. Hoe hoog staan die Geuzen van Hoorebeke. Het is
een voorrecht onder hen te verkeeren. Zij kunnen zich in
ontwikkeling meten met de volken van Noord-West-Europa en
vormen in alles een karakteristieke tegenstelling met het
rijkbegaafde, doch door Romaanschen geest verknechte en dom
gehouden Vlaamsche volk. (…) Als Vlaanderen in 1830 op de
hoogte van Hoorebeke had gestaan, zou nooit die scheiding
tusschen Noord en Zuid gekomen zijn, waarvan de
tegenwoordige verwoesting van Vlaanderen een noodwendig
gevolg is. (…) Als men Hoorebeke kent, zou men denken dat het
“Belgicisme” er geen ingang zou gevonden hebben, maar door
omgang met Hollanders is juist in dit schoonste plekje van
Vlaanderen deze geest ingeworteld, die als noodzakelijk gevolg
met zich brengt de âme belge, dat is het verfranschen van
Vlaanderen. Slechts zeer enkelen onder hen hebben een
helderder blik en voelen dat een overheersching van Duitschland
goed voor Vlaanderen zou zijn”.
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En zo verder
de
blik
van
ik
aan
de
geachte
lezer
in
Uit
mijn
bijeenniemand minder
Nieuwenhuis
de Evangelische

enzovoort. Hoe helder
schrijver dezes was laat
beoordeling van de
over. Het stuk komt voor
Oorlogsdagboek (1915),
geschreven
door
dan
J.D.
Domela
Nyegaard, predikant bij
Gemeente
te
Gent
(1903-1918). Ik bespaar
“jeugdfoto” uit Oostende
u de “repliek” hierop van een recenter
dominee van de Brabantdam, veel geleerder theoloog, filosoof
en nog ’t een en ‘t ander.
En nu maar zorgen dat we die hoogstaande positie anderszins
blijven bewaren!
Wilfred de Jonge

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
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 2022
Rekeningnummer:
IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151
BIC code: GEBABEBB
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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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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 2022.
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 december 2021
(verschijnt zondag 19 december 2021)
Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com
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