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TEN GELEIDE
Het gras verdort, de bloem valt af …
Toen ik onlangs door de straat wandelde, zag ik een bekende de
planten water geven. We kwamen in gesprek over de droogte die
nu al zolang duurt. In de schaduw van haar tuin stonden nog
mooie bloemen. Iedere dag kregen die een vaste hoeveelheid
water om te kunnen overleven.
U zult het wel herkennen: die droogte zorgt ervoor dat het al
vanaf eind augustus wel herfst lijkt met bomen die hun bladeren
al beginnen te verliezen en struiken die hun beste tijd hebben
gehad. Enkel de planten die goed verzorgd worden staan er nog
goed bij.
‘Het gras verdort, de bloem valt af’ … deze woorden passen
precies in onze tijd. De grond is hard en droog en het gras ligt er
al lang geel en dor bij. Bloemen zijn er ook niet veel meer. Het
gewas op de velden ziet er al niet veel beter uit. Er wordt al luidop
gedacht aan strenge maatregelen om genoeg drinkwater over te
houden. Hopelijk komt er binnenkort regen.
Ook in Bijbelse tijden had men wel te kampen met erge droogtes.
Bekend is vooral de jarenlange periode van droogte die
aangekondigd werd door de profeet Elia aan de goddeloze
koning Achab van Israël. Toch zijn de woorden over het dorre
gras en afvallende bloemen anders bedoeld: we vinden deze in
Jesaja 40:6-8. Het gaat hier niet om een letterlijke droogte, het
taalgebruik is hier figuurlijk bedoeld.
Wat wordt er dan mee bedoeld? In de verzen zes en zeven lezen
we ‘alle vlees is gras’ en ‘het volk is gras’. Daarmee wordt
gewezen op de vergankelijkheid van ons leven. ‘De bloem valt
af, het gras verdort’ verwijst naar ons leven dat zomaar voorbij
2.

VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 56 nr. 5 – september/oktober 2022

kan zijn. Dat hoor ik ook weleens van oude mensen: mijn leven
is voorbij gevlogen. Het gaat allemaal zo snel, voor je het weet is
je jeugd voorbij en word je oud.
Dat zou ons somber kunnen maken, net als de droogte die ons
teistert. En dan zijn er nog al die andere problemen en zorgen, ik
hoef ze niet eens meer te benoemen. Toch vragen we ons dan
af: is dat dan de boodschap van de Bijbel? Hoe realistisch het
ook is dat we vergankelijk zijn, dat zijn toch geen al te hoopvolle
woorden?
Nu, in de Bijbel gaat het allereerst om de waarheid. En die
waarheid is nu eenmaal niet altijd fijn om te horen. Ook in Jesaja
lezen we van het oordeel van God over de zonden van Zijn volk:
Hij stuurt ze zelfs in ballingschap, weg van het Beloofde land en
Jeruzalem. De zonden, afgoderij en onrecht, waren tegen die tijd
namelijk zo groot geworden dat de HEER het niet langer kon
aanzien.
Inderdaad, het oordeel van God over de zonde gaat heel ver.
Bijna zover dat er helemaal geen volk van God meer over lijkt te
zijn. Maar als we dat vermoeden verandert de zaak. Niet
vanwege mensen maar vanwege God: Hij opent opnieuw de
deur naar het heil omdat Hij genadig is. Het is alsof de droogte
zomaar opeens voorbij is, dat het weer regent en dat alles
opnieuw fris en groen is.
‘Het gras verdort, de bloem valt af’ en dan lezen we verder ‘maar
het Woord van onze God bestaat voor eeuwig’. Wij zijn
vergankelijk maar Hij niet. Hij is eeuwig en dat geldt ook voor Zijn
Woord. De HEER heeft Zijn volk in ballingschap gestuurd, Hij zal
het ook weer thuisbrengen. Alles ligt in Zijn hand.
Ook de apostel Petrus haalt deze tekst aan in zijn eerste brief (1
Petrus:24-25). De woorden van Jesaja komen bij hem in
nieuwtestamentisch licht te staan. Door het geloof zijn christenen
mensen die opnieuw geboren zijn. En dat is geen werk dat
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tenietgedaan kan worden. Dat nieuwe leven bij God is niet
vergankelijk als het gras dat verdort en de bloem die afvalt. Want,
schrijft Petrus, het nieuwe leven is ‘niet uit vergankelijk maar uit
onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende Woord
van God’ (vers 23).
Wij hebben dus een dubbele troost: tot ons, vergankelijke
mensen, is een onvergankelijk Woord verkondigd én dat Woord
wekt ons tot een nieuw, onvergankelijk leven bij God. Het is een
Woord dat onze harten omhoog richt en dat ons doet zingen. Ook
al is het gras soms dor en vallen bloemen af, wij hebben weet
van Gods blijvende genade.
Tot slot wil ik daarom het derde vers van een prachtig gezang
met u delen: ‘Heb dank, o God van alle leven’ (Gezang 330):
Gemeente, aan wier aardse handen dit
hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen op
mensengunst of heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
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Met broederlijke groet,
ds. Simon van der Linden

Studieverlof
Beste broeders en zusters,
Traditioneel hebben dominees eenmaal in de vijf jaar recht op
een maand studieverlof. Inmiddels ben ik hier vijf jaren in dienst
en is de tijd aangebroken om hier werk van te maken. Vanaf
maandag 5 september ben ik tot en met zondag 2 oktober in
studieverlof.
Nu klinkt het woordje verlof wat verwarrend: het is geen extra
vakantie. Het is een periode waarin je als predikant aan de slag
gaat met studie en niet beschikbaar bent voor het reguliere werk.
Het thema waar ik me in wil gaan verdiepen is dat van het
martelaarschap van protestanten in de 16e eeuw hier in de Lage
Landen: wat hebben zij geschreven? Wat kunnen wij vandaag
van ze leren?
Tijdens mijn studieverlof zult u mij dus niet tegenkomen in de
kerk. In de erediensten zullen gastpredikanten voorgaan. Voor
noodpastoraat kunt u contact opnemen met de kerkenraad. Ik
ben dankbaar dat ds. Buzogàny toegezegd heeft beschikbaar te
zijn voor Horebeke in zulke gevallen. Voor de zekerheid wil ik
graag herhalen: het betreft enkel noodpastoraat en contact dient
correct te gebeuren via de kerkenraad.
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In Christus verbonden,
ds. Simon van der Linden

UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft op 29 augustus vergaderd; dit omdat in de
vakantiemaanden niet wordt vergaderd en onze dominee in de
maand september studieverlof heeft.
Besproken zijn de volgende zaken:
Een terugblik op een as-verstrooiing en begrafenis op het
Kerkhof en de oecumenische viering en evening song tijdens het
Geuzenfeest. Een uitgebreid verslag en foto’s vindt u elders.
Geconstateerd werd dat de bloemen na de as-verstrooiing
van de familie Vandevijvere-Blommaert na een week waren
weggehaald, wat zeker niet de bedoeling was. Hierover volgt
meer in een apart artikel van de dominee.
Tijdens zijn studieverlof wordt onze predikant vervangen
door ds. Buzogàny.
Gedurende de werkzaamheden aan het bovenste deel van
Korsele vanaf onze kerk is o.a. ook de OK niet bereikbaar. De
koffie na de dienst zal worden verzorgd achteraan in de NK.
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Met Wolfram Macharis, die als gevolg van zijn val tijdens de
op- bouw van het Geuzenfeest breuken opliep, gaat het weer
langzaamaan de goede kant op.
Er zijn bloemen bezorgd aan Arnold en Sara De
JongeBlommaert en Henk en Rita Blommaert-Gasthuys in
verband met hun huwelijksjubilea.
Op zondag 16 oktober zal aandacht worden besteed aan
‘150 jaar Nieuwe Kerk’. In de voormiddag zal een dankdienst
worden gehouden en in de namiddag een jubileumviering. Een
ad-hoc werkgroep heeft de organisatie ervan op zich genomen.
Namens de kerkenraad, Eelkje Claus
UIT DE BESTUURSRAAD
De zomermaanden zijn voor de bestuursraad normaal iets
rustiger. Niet zo dit jaar! De voorzitter en secretaris hadden de
handen vol met het opstellen van de lastenboeken voor de
komende graafwerken aan de oude en nieuwe kerk (ivm
nutsvoorzieningen). Er werden vier aannemers aangeschreven
van wie er twee zeer snel lieten weten geen interesse te hebben.
De twee overige bedrijven hebben de documenten binnen de
afgesproken termijn verstuurd en hun zending werd ontvankelijk
verklaard. Tijdens de vergadering van 23 augustus werden de
omslagen geopend. Het was een hele klus om alles grondig te
vergelijken, na te rekenen en te evalueren. Gelukkig kunnen we
rekenen op de technische knowhow van de voorzitter. De kost
van de werken werd eveneens bekeken in functie van het
budget, zoals opgesteld in 2021 en het lopende Meerjarenplan.
Van begin september tot half oktober zal de oude kerk niet
bereikbaar zijn. Er zullen maatregelen genomen worden om het
de koffiedienst te organiseren in de nieuwe kerk. Het wegnemen
van enkele banken achteraan zou dit mogelijk moeten maken.
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Naar aanleiding van de viering 150 jaar nieuwe kerk heeft de
BR besloten om een bescheiden financiering toe te kennen aan
de organisatoren. Er wordt nog gezocht naar sponsors.
De gemeenteleden zijn in de maanden juli en augustus weer gul
geweest:
Opbrengst 8 collectes:
€
642,22
Opbrengst stortingen:
€
70,00
----------------- Totaal:
€
712,22
Dank aan allen voor deze mooie bijdragen! Tegen het einde van
dit jaar zullen we het saldo van de te betalen cibels voor 2022
kunnen overmaken aan de VPKB Brussel.
Naar jaarlijkse traditie zal de Kaas & Wijnavond plaatsvinden op
vrijdagavond 4 november in De Kroon. We proberen weer een
mooi assortiment aan kazen te vinden, geserveerd met een goed
wijntje. Een koude vleesschotel alternatief is ook voorzien. Net
als vorig jaar voorzien we een afhaaldienst.Noteer die datum
alvast in uw agenda!
Eind oktober beginnen we met de kaartenverkoop en zal er weer
een oproep zijn om medewerkers te ronselen. We hopen dat dit
traditioneel evenement een even groot succes mag worden als
in 2021… Niet onbelangrijk voor het verder financieren én in
stand houden van ons aller patrimonium!
Namens de bestuursraad,
Rita Custers
UIT HET MUSEUM
Intussen is de vakantie alweer voorbij, en er is veel gebeurd sinds
de laatste editie van de Flambouw. We geven jullie graag een
nieuw overzicht van de lopende en toekomstige projecten in het
museum.
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Allereerst goed nieuws voor iedereen die de tijdelijke
tentoonstelling over de protestantse lagere school nog niet heeft
kunnen bezoeken: de tentoonstelling wordt verlengd tot eind dit
jaar! Daarnaast werken we nog aan 2 projecten – een wandeling
en een tentoonstelling – die we graag verder toelichten.
Verlenging tentoonstelling ‘de protestantse lagere school’ t.e.m. 31
december 2022!
Op zondag 24 april openden we onze eerste tijdelijke
tentoonstelling over de protestantse lagere school in Horebeke.
Intussen hebben we al meer dan 200 bezoekers mogen
verwelkomen!
Oorspronkelijk zou de tentoonstelling lopen tot eind september,
maar na overleg heeft het museumbestuur besloten om deze nog
verder te verlengen tot en met 31 december 2022. Op die manier
krijgt iedereen die dit nog niet heeft kunnen doen, de kans om de
tentoonstelling alsnog te bezoeken. Een absolute aanrader!
Wandeling: 450 jaar inname Oudenaarde door de bosgeuzen
Hebt u al gehoord van de naam ‘Jacob Blommaert’? Als u van de
Geuzenhoek afkomstig bent, vast wel!
Op 7 september 1572 nam deze kapitein met zijn mannen in
naam van Willem van Oranje de stad Oudenaarde in. Ongeveer
een maand waren de ‘bosgeuzen’ aan de macht in de stad,
vooraleer ze moesten vluchten voor de oprukkende troepen van
de hertog van Alva. Kapitein Jacob Blommaert kwam tijdens zijn
vlucht om in een brand nabij Eeklo.
Een moeilijk stuk geschiedenis, maar waarschijnlijk wel één van
de ontstaansredenen van de protestantse gemeenschap in
Horebeke. Lang werd ook gedacht dat de Blommaerts van
Korsele afstammelingen van Jacob Blommaert zouden zijn. Dit
laatste wordt nu wel in twijfel getrokken.
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Hoe het ook zij: in september dit jaar zal het exact 450 jaar
geleden zijn dat kapitein Blommaert en zijn bosgeuzen
Oudenaarde innamen. Hiervoor willen we met het museum een
wandeling uitstippelen langs de belangrijke plekken van dit
verhaal. Op dit moment wordt er nog volop aan gewerkt, maar
we hopen dat de wandeling tegen de volgende editie van de
Flambouw een feit is.
Jubileumtentoonstelling: 150 jaar Nieuwe Kerk

Nog een jubileum dit jaar: op 16 oktober 2022 zal de ‘Nieuwe
Kerk’ te Korsele exact 150 jaar in gebruik zijn!
Hiervoor organiseert de kerk een aantal feestelijkheden - waarover
u in dit nummer van de Flambouw meer kunt lezen-, maar ook het
museum draagt haar steentje bij!
Wij richten een speciale tijdelijke tentoonstelling in over de
‘Nieuwe Kerk’. In deze tentoonstelling vertellen we het verhaal
van de kerk: de geschiedenis van de gemeenschap in Horebeke,
de bouw van de kerk, het gebouw zelf en een aantal bijzondere
elementen in haar ontwerp, maar ook willen we aan de
bezoekers meegeven wat een protestantse kerk nu een
protestantse kerk maakt.
Op zondag 16 oktober in de namiddag zal de nieuwe
tentoonstelling geopend worden aansluitend op de
feestelijkheden. De tentoonstelling zal te bezoeken zijn tot eind
maart 2023. Van harte welkom!
Namens het museumbestuur,
Jozefien Blommaert
RONDOM DE GEMEENTE
WEL EN WEE
10.

VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 56 nr. 5 – september/oktober 2022

Op 2 juli overleed ons gemeentelid Edith Pottier. In de vorige
Flambouw kon u al lezen dat zij getroffen was door een
hersenbloeding en dat al snel bleek dat er geen perspectief meer
was op herstel. Alles is heel snel gegaan. Edith was slechts 63
jaar oud en haar plotselinge overlijden is een schok voor familie,
vrienden en gemeenteleden. Na een afscheid in het Meditorium
van D’hondt in Oudenaarde, werd haar as verstrooid op ons
kerkhof. Vanwege mijn vakantie heeft ds. Buzogàny dit begeleid.
We wensen de nabestaanden van harte Gods nabijheid toe.
Slechts enkele weken later, op 25 juli, overleed Felix Blommaert
in de leeftijd van 88 jaar. De laatste jaren waren moeilijk geweest.
Toch konden we in de afscheidsdienst op 30 juli met
dankbaarheid terugblikken op zijn leven, waarin zijn werk voor de
firma Blommaert zo’n grote rol had gespeeld. Naast
gemeentezang was er een mooie muzikale bijdrage van de
schoonfamilie. Ook de familie had enkele bijdragen waarin
herinneringen aan Felix werden bovengehaald. De Bijbellezing
was uit Psalm139, waarin we lezen:
HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn
opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt
mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
Dit geloof, helemaal gekend te zijn door God, mag een troost zijn
voor alle mensen die net als Felix door doofheid niet meer
kunnen deelnemen aan het sociale leven. Maar niet alleen aan
hen, we wensen dit geloof toe aan iedereen en nu in het bijzonder
aan alle nabestaanden toe.
Wolfram viel tijdens de opbouw van het Geuzenfeest van grote
hoogte. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis in
Zottegem gebracht. Daar bleek dat hij een dubbele bekkenbreuk
had opgelopen. Een operatie is gelukkig niet aan de orde, hij zal
enkele weken rust moeten houden.
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Gelukkig kon hij terecht bij zijn zoon Werner. Toen ik hem daar
bezocht vroeg hij me nadrukkelijk om iedereen zijn groeten over
te brengen, bij deze! We wensen hem een spoedig herstel toe.
Ook Hans viel van grote hoogte tijdens het plukken van kersen
in zijn tuin. Hij bezeerde hierbij zijn hand en die moest gehecht
worden. Gelukkig gaat het inmiddels weer beter maar het herstel
van dehand is een kwestie van lange adem.
Wouter heeft veel last van zijn rug vanwege een hernia. Het is
nog niet helemaal zeker maar wellicht zal er een operatie nodig
zijn om de klachten te verhelpen. Hij moet voorlopig thuis-blijven
en krijgt medicatie. We wensen hem een spoedig herstel toe.
Gelukkig is er ook ‘wel’! Ik wil Niels namens de gemeente op
deze plaats graag van harte feliciteren met de succesvolle
afronding van zijn studie geschiedenis aan de UGent. Hij is
bovendien ‘summa cum laude’ afgestudeerd, een bijzondere
prestatie. Hij is echter nog niet klaar met studeren: dit collegejaar
zal hij starten met zijn studie theologie aan de Evangelische
hogeschool in Heverlee. Als gemeente van Christus moedigen
we deze studiekeuze natuurlijk van harte aan! We wensen hem
alvast van harte Gods zegen toe bij deze studie.
En er is meer ‘wel’: met Wilfred en Betsy gaat het gelukkig weer
voorzichtig de goede kant op. Het is voor ons allemaal heel
positief om hen op zondag weer in de kerk te ontmoeten. We
wensen hen nu vooral veel rust en gezondheid toe.
Broederlijke groeten,
Ds. Simon van der Linden
---------Verwijdering bloemen van de strooiweide
Bij deze wil ik uw aandacht vragen voor een pijnlijke gebeurtenis
die onlangs heeft plaatsgevonden op ons kerkhof. Na de
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asverstrooiing van Yolande Blommaert en Samuel Vandevyvere
op 13 juni, zijn er zoals gebruikelijk bloemstukken door de
nabestaanden geplaatst op de strooiweide. Deze zijn echter niet
lang daarna zonder medeweten van de familie verwijderd. Zowel
de kerkenraad als de bestuursraad tasten in het duister over de
vraag wie dit gedaan heeft en vanuit welke motieven. Beide
raden betreuren ten zeerste deze daad van vandalisme op ons
kerkhof. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.
Tenslotte willen we uw aandacht vragen voor ons reglement
betreffende de strooiweide. In artikel 61 is het volgende daarover
vermeld:
‘Als strooiweide dient de grasmat onder de Engelse linden
voor aan de Nieuwe Kerk. Op de strooiweide horen geen
ornamenten thuis. Wel is het toegestaan om tijdelijk
(maximum één maand) bloemen neer te leggen meteen na
de asverstrooiing en gedurende de maand november bij de
herdenking van de overledenen. Als de nabestaanden van
de overledene zich niet aan deze afspraken houden, zal de
familie hierover gecontacteerd worden door de kerkenraad.’
Hieruit blijkt duidelijk dat het niet is toegestaan om zonder
overleg met de familie bloemstukken van de strooiweide te
verwijderen. Bovendien is het toegestaan om de bloemen
hier vier weken te laten liggen.
Namens beide raden, ds.
Simon van der Linden
AGENDA
Zondag 11 september
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool*

10 uur - NK
dhr. J. Remmery
Liesbeth
Liesbeth
Eva
13.

VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 56 nr. 5 – september/oktober 2022

Koffie

Myriam

Woensdag 14 september

14 uur – OK* – Debora

Zondag 18 september
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK
ds. R. Koreneef
Eelkje
Hendrika
geen
Lutgard

Zondag 25 september
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool*
Koffie

10 uur - NK
ds. P. Smits
Liesbeth
Bert
Elke
Niels

Zondag 2 oktober
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool*

10 uur - NK
ds. C. Vonck
Kristien
Liesbeth
Liesbeth

Koffie

Francine

Zondag 9 oktober

10 uur - NK - Bediening Heilig
Avondmaal
ds. S. van der Linden
Paul
Sven
Eva
Marianne

Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool*
Koffie
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Maandag 10 oktober

20 uur – OK* – Kerkenraad

Zondag 16 oktober

10 uur - NK – feestelijke dienst
150 jaar Nieuwe Kerk
ds. S. van der Linden
Niels
Bert
Liesbeth
geen

Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie
Zondag 16 oktober

14u30 - OK* – Jubileumviering
150 jaar Nieuwe Kerk
Opening nieuwe
tentoonstelling in het museum

Woensdag 19 oktober

14 uur – OK – Debora

Donderdag 20 oktober

20 uur - OK – Bijbelstudie

Zondag 23 oktober
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK
ds. S. van der Linden
Eelkje
Hendrika
Elke
Betsy

Zondag 30 oktober
Voorganger

10 uur - NK (opm : winteruur !)
ds. S. van der Linden

Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

Liesbeth
Liesbeth
geen
Paul
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Vrijdag 4 november

18u00 - Kaas- en Wijnavond

Zondag 6 november
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK
mevr. H. Blow
Kristien
Sven
Eva
Kristien

Maandag 7 november

20 uur - OK - kerkenraad

Zondag 13 november
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur – NK - Bediening Heilig
Avondmaal
ds. S. van der Linden
Paul
Hendrika
Elke
Wouter

Woensdag 16 november

14 uur - OK - Debora

Donderdag 17 november

20 uur - OK - bijbelstudie

Zondag 20 november
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool
Koffie

10 uur - NK
ds. S. van der Linden
Niels
Liesbeth
geen
Rita

Zondag 27 november
Voorganger
Kerkenraadslid van dienst
Organist
Zondagsschool

10 u - NK
ds. S. van der Linden
Eelkje
Bert
Liesbeth
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Koffie

Hendrika

*OK is niet toegankelijk van begin september tot midden oktober. Aan de
organisatoren van de activiteiten die doorgaan in de OK wordt gevraagd
contact op te nemen met Ronny (voorzitter bestuursraad - 055 49 79 74 ),
om na te gaan of OK op de gewenste datum beschikbaar is of om een
alternatief te zoeken.

VERSLAG ACTIVITEITEN

Grand cru
De warmste en droogste zomer sinds het
begin van de metingen heeft allerlei neveneffecten. Zo is het suikergehalte in de druiven hoger dan anders,
wat het alcoholgehalte doet stijgen. Ook bij de trekkers en
duwers van het Geuzenfeest was dit jaar een zekere roes
voelbaar tijdens de voorbereiding.
Het enthousiasme was zelfs zo groot dat Wolfram een nieuwe
discipline in de gymnastiek wilde uitproberen en onzacht
neerkwam. Gelukkig waren er geen blijvende letsels maar een
vervoer per ambulance bleek wel noodzakelijk. Hij stelt het
ondertussen goed en is vast van plan om volgend jaar weer mee
te werken, zij het op minder acrobatische wijze.
Voor wie nog in de stemming moest komen, hadden de Ballroom
Bogards op zaterdagavond alles meegebracht voor een concert
vol ambiance en dansbare country and western swing. Het
goede leven was weer helemaal terug op Korsele.
Op zondagmorgen stonden pastoor Patrick Derde en dominee
Simon van der Linden tijdens de oecumenische dienst opnieuw
broederlijk naast elkaar, als bewijs dat de vrede tussen
katholieken en protestanten al lang gesloten is en de mooiste
vruchten afwerpt. Het is ooit anders geweest. De dienst werd
17.
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afgesloten met het lied “Alles wat ademt” van Rob de Nijs,
gebracht door een gelegenheidskoor met gitaarbegeleiding door
Sven Vermassen.
Het aperitief smaakte anders dan anders bij de dromerige
klanken van Egon De Mil. De paella daarentegen smaakte heel
vertrouwd maar nog altijd even verrukkelijk dankzij de goede
zorgen en de culinaire talenten van ons cateringteam.
De actualiteit rond Oekraïne had de werkgroep doen kiezen voor
het thema “Geef vrede een kans”. Dat thema werd uitgediept
tijdens een gesprek tussen Piet Piryns en Bleri Lleshi. Volgens
deze in Albanië geboren politiek filosoof is de groeiende
ongelijkheid in de wereld een bron van conflicten. Toch zag hij
ook bemoedigende tendensen, zoals het nastreven van welzijn
in de plaats van welvaart in een aantal landen. Dat is al het geval
in Nieuw-Zeeland en een aantal Scandinavische landen. Bleri
Lleshi ziet vele tekenen van verandering ten goede in onze
samenleving. De keuze is aan elk van ons: ofwel blijven we
onverschillig aan de zijlijn staan, ofwel zijn we deel van die
verandering.
Opvallend tijdens het tweedaagse feest was de aanwezigheid
van Oekraïense vluchtelingen die hun steentje bijdroegen aan
het welslagen van het feest. Een koor uit Kameroen zorgde
tijdens de oecumenische viering voor bevlogen samenzang.
Wegens brandgevaar mochten we geen vuur maken. Geen
probleem, dachten ze bij Grupo Pimenton: dan zorgen wij wel
voor Zuid-Amerikaans muzikaal vuurwerk. Het kampvuur was
veiligheidshalve vervangen door kaarsen en vuurpotten maar de
meezingers van Maria Mejor en de warme chocomelk gaven
genoeg licht en warmte om het feest mee af te sluiten.
De inzet van vele vrijwilligers uit alle windstreken zorgde voor een
inspirerend weekend dat bij velen een warm en dankbaar gevoel
18.
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achterlaat. Of de wijn dit jaar top zal zijn, weten we nog niet. Maar
ons Geuzenfeest was in elk geval een grand cru.
Johan Gezels
----------
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Dank aan alle medewerkers!
Wie het Geuzenfeest heeft bijgewoond, zal
beslist ingezien hebben, dat daar een berg werk komt bij kijken.
Niet alleen tijdens het feest zelf, maar ook maanden vooraf en
achteraf is een hele ploeg van enthousiastelingen aan de slag.
Dat we daarbij de medewerking krijgen van veel buren,
sympathisanten van ver en dichtbij zorgt ervoor, dat dit kleine
kuddeke toch relatief grote evenementen kan organiseren.
Investeren in mensen
Al jaren streeft de werkgroep ernaar om de toekomst van het
Geuzenfeest, en bij uitbreiding van onze gemeente, veilig te
stellen en kansen te geven. Zo hebben we al heel wat
geïnvesteerd in materiële uitrusting (receptietafels, tafels, tenten,
…). Nog belangrijker is het investeren in mensen: nieuwe
medewerkers uitnodigen, hen opnemen in de groep, hen kansen
en verantwoordelijkheden geven, ….
En natuurlijk willen we al die mensen ook waarderen en
bedanken voor zoveel onbaatzuchtige inzet.
Daartoe nodigen we alle – echt alle! – medewerkers van het
voorbije Geuzenfeest uit op een
Bedankingsdrink
- op vrijdag 7 oktober - in
de Oude Kerk.*
Noteer alvast de datum, een persoonlijke uitnodiging volgt nog.
Voor de Geuzenfeestwerkgroep, Cornelis Blommaert
---------ZENDINGSDAG/GEUZENFEEST
Wie kijkt er nu nog in een woordenboek? Ik! In het dikke van Dale
woordenboek uit 1976 staat nog altijd onder protestante dag:
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“(België) de jaarlijkse bijeenkomst der protestanten te
MariaHoorebeke”.
Dat is ± 100 jaar zo geweest op de 15e augustus. Een dag door
ds Chrispeels ingesteld op de katholieke feestdag (vrije dag) van
Maria Hemelvaart. Een dag, waarbij alle protestanten vanuit de
wijde omtrek bijeenkwamen als tegenhanger tegen de katholieke
opvatting.
Toen ik in 1969 in Horebeke kwam wonen konden katholieke en
protestantse boeren wel met elkaar opschieten. Maar ze hadden
hun eigen kerk, hun eigen verenigingsleven, hun eigen
hoogdagen. Ik vond dat heel gewoon, want van huis uit was ik
dat altijd gewend geweest. Ze trouwden toch meestal met
mensen van hun eigen geloof. Want nietwaar: “2 geloven op één
kussen, daar zat de duivel tussen”. Om het in het Horebeeks te
zeggen: “Wulder tegen zulder”, wij tegen zij. In de loop der jaren
is daar langzamerhand verandering in gekomen. Men trouwde
oecumenisch. Mijn man had daardoor in de loop van de jaren
met verschillende pastoors een goede band en samenwerking
opgebouwd.
Ook de zendingsdagen, waaraan ik veel nostalgische
herinneringen overhoud, en menig oudere protestant denk ik,
werden aangetast door de tand des tijds. Er moest doorbreking
komen uit de sleur. Zoals de oude profeten zeggen: “Doe het niet
altijd meer zoals de vaad’ren deden”. Wel met behoud van de
essentie, de kern waar het om draait en de geestelijke waarden
die er toe doen.
Er waren moed en durf voor nodig om die verandering in te
voeren. Zo ontstond het Geuzenfeest dat dit jaar al voor de 15e
keer plaatsvond. Met een enthousiaste ploeg vaste en nieuwe
medewerkers. Want er gaat ongelooflijk veel voorbereiding aan
vooraf. En ook ter plaatse zijn werkzame handen broodnodig.
Om van de opruiming nog niet eens te spreken.
23.
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Naar mijn idee, en van vele anderen, was het dit jaar een heel
geslaagde dag. Te beginnen met de oecumenische viering onder
de beschutting van de hoge bomen. Samen, dominee en pastoor,
protestanten, katholieken, kerkelijken, niet meer kerkelijken en nietkerkelijken zaten daar. Meer dan 120 mensen. Het thema was
“Geef vrede een kans”. De vrede heeft die dag meerdere kansen
gekregen. Ds sprak over de innerlijke vrede die Jezus ons
meegeeft uit Johannes 20. Pastoor Derde sprak over de vrede, die
tot stand komt als de wapens neergelegd zijn. Met als symbool: de
bloemen die in de loop van het wapen worden gestoken. Hetgeen u
kan zien op de affiche met uitnodiging voor het Geuzenfeest. Met
het samen zingen van prachtige liederen over de vrede, ook in de
zangdienst van 17u.
De Oekraïense vrouw met haar zoon, die ook hun handen uit de
mouwen staken, zei het zo: “ik denk aan mijn land in oorlog maar
ik durf op deze dag van de vrede te genieten”.
De huidige generatie is misschien niet meer zo kerkelijk maar ik
merk in gesprekken dat ze wel degelijk op zoek zijn naar
spiritualiteit en zingeving.
Ook de namiddag, met Bleri Leshli, de Albanese filosoof, die door
een altijd goed voorbereide Piet Piryns werd geïnterviewd, was
heel zinvol.
Amusement en praten met elkaar zijn onontbeerlijk op zo’n dag.
U moet het mij niet kwalijk nemen, ik ben niet voor niets zo lang
godsdienstjuffrouw geweest. Maar ik wil eindigen met de
woorden uit de profeet Jesaja (Jesaja 2 over het komende
vrederijk): “Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander
volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer
leren”. In de tweede wereldoorlog, toen men ook niet wist
wanneer die oorlog zou gedaan zijn hebben een groot aantal
mensen waaronder mijn ouders veel steun en troost aan deze
woorden gehad. Naar mijn idee hebben wij daar met zijn allen
samen, ieder met zijn eigen achtergrond en opvatting, van dat
24.
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komende vrederijk (wanneer?) op dit Geuzenfeest al een
voorproefje gekregen.
Hendrika

Op 18 augustus mochten Arnold
en Sara De Jonge-Blommaert
hun diamanten huwelijkjubileum
vieren. Zij waren blij verrast door
alle kaartjes, bloemen,
telefoontjes, attenties en
bezoekjes (met zelfs een
delegatie uit Horebeke). In Gent
was er een feestelijke dienst.
Aan alle belang-stellenden
hartelijk dank!

ACTIVITEITEN
Avondcontact 2022-2023
De Vlaamse Olijfberg vzw, het culturele luik van de protestantse
kerk Gent-Centrum (Brabantdam), organiseert reeds meer dan
50 jaar de lezingenreeks Avondcontact. In de komende reeks
voordrachten wordt het protestantisme in zijn breedst mogelijke
context gekozen als leidraad voor de onderwerpen. Tal van
boeiende en vaak onderbelichte thema’s komen aan bod
waardoor we proberen te voldoen aan de vraag naar cultureel
hoogstaande voordrachten in Gent.
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BRABANTDAMKERK – 19U30

aletta.rambaut@telenet.be

----------

De Nieuwe Kerk is 150 jaar ‘oud’ en dat vieren we
Een gemeente, zoals de onze, met een ‘staat van dienst’ van
meer dan 450 jaar heeft al eens een verjaardag te vieren. Is het
niet de 500ste verjaardag van de reformatie, of de zoveelste
verjaardag van de oprichting of opdoeking van deze of gene
instelling, er valt altijd wel iets te vieren.
26.
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Dit jaar is het de beurt aan onze
Nieuwe Kerk. Wie goed heeft
opgelet, zal weten dat het gebouw
dat wij nog altijd de ‘nieuwe’ kerk
noemen,
eigenlijk
al
een
eerbiedwaardige
leeftijd
heeft
bereikt: anderhalve eeuw, een eeuw
en een half oud is de kerk
ondertussen. Dat moet herdacht en
gevierd worden.

Zondag 16 oktober: jubileumdag
Een kleine werkgroep heeft een jubileum-programma uitgewerkt.
De dag begint om 10u met een gebruikelijke ere- en dankdienst.
Na de middag – om 14u30 – is er een jubileum-viering, waarbij
we in een feestelijke stemming allerlei aangeboden krijgen:
enkele toespraken, muziek en zang, een brokje geschiedenis,
wat poëzie, een evocatie van hoe er destijds ‘gespeecht’ werd.
Ter gelegenheid van deze 150ste verjaardag bereidt het museum
– Jozefien Blommaert in het bijzonder – een kleine
tentoonstelling voor over de Nieuwe Kerk. Een bezoekje aan
het museum achteraf is een aanrader.
Omdat bezoekers aan ons patrimonium meestal voor een
gesloten deur staan, komen er enkele informatieborden die een
beknopte inleiding geven over de beide kerken en het
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uitzonderlijke kerkhof. Die infoborden
jubileumviering ‘officieel’ voorgesteld.

worden

op

het

Het feest kan natuurlijk niet ‘af’ zijn, zonder een receptie, waarbij
we onder het genot van een drankje over onze mooie Nieuwe
Kerk en alles daarrond kunnen ‘nabetrachten’. In deze Flambouw
vind je een uitnodiging tot de jubileumviering. Vóór 7 oktober
inschrijven is ten zeerste aangewezen. Bovendien mag je je ook
aanmelden om een handje toe te steken, zoals gewoonlijk…
Cornelis Blommaert
VARIA
15: 13
De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en
vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door
de kracht van de Heilige Geest.

ROMEINEN

Overdenking:
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Misschien weet je met je verstand dat God het goede met je
voorheeft, maar spreekt je gevoel een andere taal. Je bent
teleurgesteld in jezelf of in de ander. Er zijn vragen waarom God
de dingen toelaat in je leven die pijn doen. Je verstand zegt dat
God trouw en betrouwbaar is, maar wanneer mag je het zien? Je
bidt al tijden voor iemand, maar er lijkt geen verandering te
komen.
Vreugde is niet bepaald een
natuurlijke reactie als
moeilijkheden of verdriet je pad
kruisen. Soms is de vrede dan
ver te zoeken en het vertrouwen
wankelt. En toch heb ik door alle
moeilijk-heden
heen
steeds geleerd: Praat met God
over de zorgen die je hebt en
leg ze neer bij Hem. Alleen als
mijn hoofd en handen leeg zijn,
kan Hij ze vullen met Zijn hoop,
Zijn Vrede en Zijn Blijdschap.
Dat gaat verder dan mijn gevoel en het gaat mijn verstand te
boven. Hoe meer ik vasthoud aan wat God in het verleden heeft
gedaan, hoe meer mijn geloof en vertrouwen groeit voor de
toekomst. Hij is mijn Kracht als ik mijzelf toevertrouw aan Hem.
Gebed:
Heer, Uw Kracht en Liefde zijn groter dan mijn omstandigheden.
Vul mij opnieuw met Uw Vrede en help mij te geloven dat U bij
mij bent in elke situatie. Geef mij vreugde als ik nadenk over de
zekerheid dat U mijn Vader bent en ik Uw geliefde kind. Maak mij
sterk Heer, om uit te zien naar een toekomst vol van hoop.
Bron: Annelies de Graaff. (broodkruimel)
Paul Minnaert
---------29.
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WAT IS EEN CHRISTEN?

“Leven met God omvat geloven, Gods geboden onderhouden,
de Bijbel lezen en bidden”. Deze omschrijving klinkt mensen die
regelmatig onze kerkdiensten bezoeken vertrouwd in de oren.
Het begrip ‘godsdienst’, volgens een gangbare definitie ‘de leer
van het geloof”, wordt erdoor verhelderd. Ook op andere
godsdiensten dan het christendom is de omschrijving
toepasselijk: een godheid die aanbeden en op wie vertrouwd
wordt, een heilig boek met geboden en verboden, gebed,
rituelen. Onderscheiden christenen zich van mensen die andere
godsdiensten aanhangen? Wat is ten diepste een christen?
Tijdens de maand augustus waren er twee predikanten in mijn
omgeving die in hun preken vanuit een niet-dogmatische
invalshoek probeerden te antwoorden op deze vraag. De eerste
was ds. Dingemanse, die in een dienst op Schiermonnikoog over
Numeri 27: 12-23 en Joh 10:22-30 preekte. Hij is verbonden aan
de PKN gemeente te Noordwijk (Zuid-Holland) en was
gastvoorganger in de Schierse PKN gemeente, die sinds het
vertrek van mijn goede vriend ds. Nico van Rijswijk vacant is. De
tweede hoef ik niet voor te stellen: ds. Tihamér Buzogàny. In de
feestelijke dienst ter gelegenheid van het diamanten
huwelijksjubileum van Arnold en Sara (De Jonge-Blommaert) in
Gent nam hij Psalm 46 en Handelingen 11:29-26 als leidraad
voor zijn preek. Ik licht enkele passages uit beide preken, die licht
werpen op de vraag wat het betekent om christen te zijn.
Ds. Buzogàny:
“Christen zijn is meer dan lid zijn van een kerkgenootschap.
Christen wordt je niet automatisch! Hoe wordt je dan wel
christen? Het meest voorkomende antwoord op deze vraag is:
Door goed te leven en de christelijke waarden te
respecteren.….Klopt! Toch vind ik het moeilijk om mij christen te
noemen alleen omdat ik goed leef… Nee! Dan kan ik net zo goed:
een humanist, een andersdenkende of een moslim zijn. U voelt
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het misschien al aankomen: een christen is iemand met een
bepaald geloof. Maar wat voor geloof? Christen zijn is geen
levensbeschouwing, niet een bepaalde filosofie. Een christen
gelooft niet in iets, wel in iemand. Jezus Christus! De mensen in
Antiochië (cfr. Hand. 11:29-26) hadden het goed begrepen: ze
erkenden Jezus Christus als hun Heer, ‘ze geloofden in Hem en
ze keerden zich tot Hem’. Wanneer ben je dus een christen? Als
Jezus Christus je Heer is.”
Ds. Dingemanse
Het is haast alsof ds. Dingemanse rechtstreeks op de woorden
van zijn collega aansluit en het verhaal als volgt vervolledigt:
“Weet u, als iemand je nou vraagt ‘wat betekent het christelijk
geloof nou eigenlijk?’…dan is daar een heel simpel kort antwoord
op te geven: christelijk geloven betekent luisteren naar de stem
van Jezus en Hem volgen…
Dus als u, jij en ik naar de stem van Jezus willen luisteren, laten
we dan beginnen met bescheidenheid…als je een ‘dikke ik’
hebt, ga dan op dieet…opdat je de minste durft te zijn…zoals
Jezus dat ook was toen Hij als een slaaf de voeten van zijn
leerlingen waste…heel zelfbewust… zelfbewust de minste… En
laten we voor de tweede les in het volgen van Jezus ons oor te
luisteren leggen bij het begin van het Bijbelboek Genesis waar
we twee fundamentele vragen tegenkomen: ‘Mens, waar ben je?’
‘Mens, waar is je broer, je zuster?’…Waar ben je…waar sta je in
dit leven?...En waar is je naaste, zie je die ook?…Of beter: hóór
je die ook als hij of zij om hulp roept?.. Op die twee vragen, die
aan alles vooraf gaan, moeten wij als mens een antwoord
geven. Vanuit die twee principiële vragen moeten wij
‘verantwoord-elijkheid’ dragen…Dus dat is het tweede als je
naar Jezus stem wil luisteren: wij moeten onze
verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven, onze keuzes
en beslissingen en we zijn verantwoordelijk voor onze naaste die
onze hulp nodig heeft…dus naast bescheidenheid komt
verantwoordelijkheid te staan als kernwoord van ons leven.
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En dan als derde les komen we natuurlijk bij Jezus zelf uit die zijn
leerlingen één grote wegwijzer meegeeft: liefhebben…heb
elkaar lief…heb je naaste lief…heb God lief…laat de haat niet
toe in je leven…geef de verbittering geen kans…laat je niet
gevangen nemen door het vijanddenken…zoek het niet in
rivaliteit…weersta jaloezie en afgunst…Als je dat tot je drie
kernwoorden maakt: bescheidenheid, verantwoordelijkheid
en liefde…dan heb je een grote kans dat je in deze ingewikkelde
wereld naar de stem van Jezus luistert en Hem volgt.
O nee, wacht even: er is nog een vierde les…even belangrijk als
de andere drie…dat is dat je je dag begint met danken…dat je
leeft uit het geschenk … dat je dan allereerst dankt dat je oren
hebt gekregen…en een hart…zodat je kunt luisteren naar de
stem die de stilte niet breekt…En als je luistert in die stilte, dan
fluistert de Geest je misschien wel in wat Jezus tot zijn leerlingen
zegt: ‘Ik geef je eeuwig leven: jij zult nooit verloren gaan en
niemand zal jou uit mijn hand roven’…’Ik ben je goede
herder’…en ja, dan word je bijna als vanzelf een ontspannen
mens…en hoef je niet meer op je strepen te staan... Ja, zijn dit
niet de vijf woorden die er allereerst toe doen als je écht wilt
geloven…en echt wilt luisteren naar Jezus' stem…de vijf
woorden van het evangelie: dat je ontspannen bent, dankbaar,
bescheiden, verantwoordelijk en liefdevol…”
Leer en leven, ze moeten voor een christen hand in hand gaan.
Het zijn twee zijden van dezelfde medaille.
Hans Nelis
---------NIEUWS VAN DHR. SETTE
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Dhr. Rafaël Sette, die jarenlang als gastpredikant regelmatig in
onze erediensten voorging, laat weten dat hij een nieuwe website
heeft, waarop al zijn preken staan: https://bijbelpreken.com
Voorlopig betreft het alleen teksten, geen video's. In 2023 zal het
YouTube kanaal aangepakt worden. Het voornemen bestaat om
alle preken op te nemen in het formaat van één video per preek
(i.p.v. 3 video's, zoals dat in het verleden het geval was). In de
loop van december 2022 komt er ook verandering in de
levenssituatie van dhr. Sette. Hij hoopt dan te verhuizen, naar
Pittem.
----------
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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

Protestants Museum
“De Geuzenhoek”
Contactpersoon: Jozefien
Blommaert museummedewerker
Tel. : 0491/64 95 44
E-mail: museum-geuzenhoek@vpkb.be
Website:
https://geuzenhoek.be/protestantsmuseumde-geuzenhoek/

“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

Kerkenraad
Vlaamse Flambouw
Ds. Simon van der Linden, Eelkje Claus,
Kristien De Jonge, Liesbeth Lodens,
Paul Minnaert.

V.U.: Gertjan Blokland
Redactie: Josiane Tytens
E-mail: josiane.tytens@gmail.com

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

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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IBAN nr. BE60 0000 5226 0970
BIC code: BPOTBEB1
p/a Korsele 45, 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 volgende editie Flambouw (november) is: vrijdag 11
november 2022
(verschijnt zondag 20 november 2022)
Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com
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