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TEN GELEIDE  

 

Dansen wil mijn hart en springen   

  

Met maar liefst dertien gezangen op zijn naam is Paul Gerhardt 

één van de belangrijkste lieddichters van ons liedboek. Zijn 

gezang ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ (O Hoofd vol bloed en 

wonden) is wereldberoemd geworden doordat Bach het opnam 

in zijn Matthäuspassion. Uit de gezangen van Gerhardt blijkt een 

diep geloof in God, denk maar aan het gezang dat we zongen 

met Kerst (141):   

‘Ik kniel aan uwe kribbe neer, o 
Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U 
en breng U, Heer, wat Gij mij hebt 
gegeven. O, neem mijn leven, 
geest en hart, en laat mijn ziel in 
vreugd en smart  
bij U geborgen wezen.’  

  

Hier is iemand aan het woord die de vreugde van het geloof kent, 

iemand die Gods liefde heeft leren kennen. Gerhardt wijst ons in 

navolging van Maarten Luther nadrukkelijk op Jezus Christus: bij 

Hem moet je zijn! We denken ook aan de wijzen (of koningen of 

magiërs) uit het oosten die de ster volgden en een lange reis 

maakten om de pasgeboren koning van de Joden te aanbidden, 

ook zij wisten: bij Hem moet je zijn!  

  

Wie was Paul Gerhardt? Hij werd in 1607 geboren niet ver van 

de stad Wittenberg (Duitsland). Zijn vader was er burgemeester. 

Hij studeerde theologie, in het lutherse Wittenberg uiteraard. 

Nadat hij zijn studie afrondde, werkte hij enige tijd als 

huisonderwijzer in het gezin van een advocaat. Een dochter uit 

dat gezin zou later zijn vrouw worden, ze zouden samen vier 

kinderen krijgen. Na een paar jaar als huisonderwijzer te hebben 

gewerkt, werd hij dominee. Het leven leek hem toe te lachen.   
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Zo kan het ook zijn in ons leven: we werken hard en bereiken  

onze doelen. Dan kunnen we 

ons sterk voelen en zijn we hopelijk 

ook dankbaar. Maar we 

weten ook dat het goede leven 

zomaar voorbij kan zijn. Ik denk 

hierbij aan de woorden van Prediker 

9, vers 9:   

Geniet van het leven met de vrouw 

die u liefhebt, al de dagen van 

uw vluchtige leven die Hij u 

gegeven heeft onder de zon, al uw 

vluchtige 

dagen. Want dit is uw deel in het leven 

en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon.                    

  

Het leven van Paul Gerhardt zou niet makkelijk zijn: drie van zijn 

kinderen stierven, net als zijn vrouw. Ook in zijn predikantschap 

kreeg hij te maken met een groot conflict. Dit had te maken met 

het feit dat zijn vorst, keurvorst Frederik Willem III van 

Brandenburg, streefde naar vrede tussen de twee belangrijkste 

protestantse groeperingen: lutheranen en calvinisten. De 

keurvorst zelf was calvinist en streefde ernaar dat calvinisten nu 

ook gelijke rechten zouden hebben als lutheranen. De 

opgestelde tekst hiervoor diende ondertekend te worden door 

predikanten. Gerhardt, lutheraan in hart en nieren, weigerde 

echter. Dit leidde ertoe dat hij geschorst werd. Enkele jaren later 

zou hij overigens weer beroepen worden op een andere plaats, 

tot zijn dood in 1676 zou hij in dienst van de kerk God blijven 

dienen.   

  

Het is een interessant gegeven: dat wij calvinisten zo graag de 

gezangen zingen van deze dominee, die juist zo tegen het 

calvinisme gekant was! Maar die spanningen tussen calvinisten 

en lutheranen zijn gelukkig lang verleden tijd: we hebben een 

Paul Gerhardt (1607  -1676)  
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Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Verschillen 

mogen er zijn, zolang we maar de Bijbel als Gods Woord 

erkennen en weten waar we moeten zijn: bij Christus!   

  

Want wat onze achtergrond ook is, welke traditie ons ook 

dierbaar is, het gaat om de diepe troost en de grote vreugde die 

God ons wil schenken door het geloof. Het is zoals Gerhardt 

treffend schreef in een kerstgezang (144):   

Dansen wil mijn hart en springen,  

Heer, voor U 

juichen, nu alle 

eng'len zingen.  

Luister, hun vervoerde koren,  

hel en luid, juub'len 

't uit:  

Christus is geboren!  

  

Met broederlijke groet, ds. Simon van der Linden   

  

UIT DE KERKENRAAD  

  

De kerkenraad heeft vergaderd op 28 november 2022 en op 9 

januari 2023.  

  

Besproken zijn de volgende zaken:  

- In februari 2023 zal de gemeente Dendermonde een 

gemeentevergadering houden om het beroep op ds. Simon 

officieel te maken. Vanaf maart begint dan onze 

vacatureperiode.  

- De planning van de kerstbezoeken door dominee en 

kerkenraadsleden aan de 76-plussers werd afgesproken.  

- De gemeentevergadering 2023 is vastgelegd op woensdag 

1 maart 2023; in deze vergadering zullen het reilen en zeilen 

van/in de gemeente en de financiën worden besproken. 

Natuurlijk zal ook de komende vacatureperiode aan de orde 
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komen. Gelieve deze datum dus alvast in uw agenda te 

noteren! De uitnodiging met agenda zal u medio februari per 

mail/brief worden bezorgd. De verkiezing van 

kerkenraadsleden zal dan (zoals reglementair vastgelegd) 

in de maand april aansluitend aan een kerkdienst worden 

gehouden. Aftredend zijn Paul Minnaert en Eelkje Claus.  

- Voorts is de plaatsing van een kerstboom /kerstversiering in 

de OK aan de orde gekomen.  

De kunstkerstboom, geschonken door een gemeentelid, die 

opgeslagen lag op het dokzaal van de OK is verdwenen; 

deze diende om te worden gebruikt als er geen handzame 

natuurboom gevonden zou kunnen worden. Dit is een spijtig 

voorval.  

- Het volledige districtsbestuur O-WVl is afgetreden. Er wordt 

gezocht naar een oplossing. De gemeente Knokke is 

inmiddels opgeheven. De stadspredikant van Gent, ds. 

Heleen Ransijn is aangesteld, maar nog niet bevestigd.  

- Van de familie van de Duitse mijnheer Helmut Onneken, die 

onze kerkdiensten af en toe bezocht, is het verzoek 

ontvangen om een uitvaartdienst in onze kerk te mogen 

houden ingeval van overlijden. Dit werd toegestaan en deze 

dienst heeft plaatsgevonden op 27 december 2022.  

- Onze gemeente is op tegenbezoek uitgenodigd door de 

gemeente van Arras, die voor de coronaperiode bij ons op 

bezoek is geweest. De datum is vastgelegd op 7 mei 2023.  

- Op zondag 21 mei komt de gemeente van Rixensart bij ons 

op bezoek voor een kerkdienst, maaltijd en 

museumbezoek/rondleiding.  

- Op woensdagnamiddag 1 februari a.s. komt de commissie 

kerkvisitatie van ons district bij ons op bezoek. Zij zullen 

spreken met KR, BR en predikant. NB als er 

gemeenteleden zijn die de commissie graag zelf willen 

spreken dan kan dat; gelieve dit wél eerst (per brief/mail) te 

melden aan de voorzitter van de commissie, i.c. ds. 

Buzogány!  
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- Nu de kerkdiensten voorlopig in de OK plaatsvinden, zal 

Elke van der Linden tweemaal per maand de zondagschool 

leiden in de pastorie. De derde zondag moet nog worden 

ingevuld.  

- Tenslotte: zoals vermeld in ons reglement dient de familie 

van overleden gemeenteleden de desbetreffende graven te 

onderhouden. Daarom het vriendelijke verzoek van de KR 

om de bloemstukken die begin november op diverse graven 

zijn geplaatst en die na verloop van tijd verdord zijn, bij 

voorkeur vóór Kerst op te ruimen! Dit geldt uiteraard ook 

voor de bloemen die door het jaar heen worden geplaatst.  

  

Op maandag 19 december 2022 zijn kerkenraad en 

bestuursraad samen gekomen om te spreken over 

wederzijdse misverstanden en onbegrip, o.a. in verband met 

het ‘winterkerken’. Dit gesprek is positief verlopen en heeft 

geleid tot het gezamenlijke besluit om (praktisch gezien) vanaf 

de oudejaarsavonddienst onze diensten in de OK te houden. 

Dit als gevolg van de hoge energiekosten/-rekening voor 

verwarming van beide kerken. Deze regeling geldt voorlopig 

tot eind maart.  

  

Namens de kerkenraad, Eelkje Claus  

  

UIT DE BESTUURSRAAD  

  

Met het jaareinde in zicht stak de BR een tandje bij om alle 

geplande investeringen uit te voeren. De laatste werken 

gebeurden aan het museum: scheiding afvalwater.  

De werken voorzien in 2023 worden nu reeds voorbereid. Zo zal 

er bv aan de ingang van de Koning Willemdreef een hellend vlak 

gemaakt worden voor rolstoelen en rollators zodra de 

gescheiden riolering aldaar helemaal klaar is. Vanaf die toegang 

zullen dan onze beide kerken perfect bereikbaar zijn.  
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2023 is voor de BR een verkiezingsjaar. Cornelis en Wouter zijn 

einde mandaat en stellen zich herkiesbaar.   

Begin januari zal in het portaal van de oude kerk een document 

worden uitgehangen met deze aankondiging (zie ook verder in 

deze Flambouw). De verkiezingen zullen plaatsvinden op 

zondag 16 april na de dienst. Alle belijdende leden en doopleden, 

ouder dan 18 én gedomicilieerd in Horebeke mogen hun stem 

uitbrengen en kunnen zich desgevallend verkiesbaar stellen.  

  

Op zaterdag 17 december kwam de “kerkhofopruimploeg” weer 

bijeen. Het was bitterkoud maar de zon straalde. Na 4 uur noeste 

arbeid lag alles er weer pico bello bij. Dank aan alle ouwe 

getrouwen en een nieuwe medewerker vanuit het Gentse!  

  

De collectes in november en december hebben €718,30 

opgebracht. Het volledige bedrag van de cibels voor 2022 kon 

hierdoor uit eigen middelen betaald worden. Dank aan allen voor 

de milde bijdragen!  

  

Namens de bestuursraad, Rita Custers  

  

UIT HET DISTRICT  

  

Helaas zijn er uit het district enkele droevige berichten. In de 

eerste plaats is er definitief besloten om de gemeente in Knokke 

op te heffen. Met pijn in het hart hadden de laatste 

gemeenteleden hiertoe al besloten na het vertrek van ds. 

Robbert Veen. Nu werd dit ook op de districtsvergadering 

bevestigd. We bidden de broeders en zusters in Knokke van 

harte Gods zegen toe: dat ze een nieuw geestelijk thuis mogen 

vinden.   

  

Pionier Tom Schepers heeft afscheid genomen van de gemeente 

Aalst. Aalst en Denderleeuw, dat door het vervroegde emeritaat 
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van ds. Harry Sinnaghel in mei ook vacant wordt, hebben nu 

besloten tot een intensieve samenwerking.   

  

Uit onvrede over de werking van het districtsbestuur, zagen 

verschillende leden zich helaas genoodzaakt om hun ontslag te 

geven. In de volgende vergadering, eind januari in Gent, zal 

gekeken worden hoe het verder moet.   

  

Ds. Simon van der Linden  

  

  

  

  

  

  

UIT HET MUSEUM  
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 GLASRAAM IN DE KERK (LINKS)  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

In het medaillon – bovenaan – wordt het kerstverhaal afgebeeld. 

Heel sober: enkel Jozef, Maria en het kindeke Jezus in de kribbe. 

Geen os, ezel, wijzen uit het Oosten of herders uit het veld.  
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Jesaja 5 vers 9 : Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons 

gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouders. En men 

noem Hem Wonderbare Raadsman, Sterker God, Eeuwige  

Vader, Vredevorst. (NBG)  

  
Facebookpagina Protestants Museum ‘De Geuzenhoek’  
  

  

  

  

RONDOM DE GEMEENTE  

  

GEBEDSKRING  

  

Sinds enkele maanden is de gebedskring opnieuw opgestart. We 

zijn dankbaar dat we iedere vrijdag met enkele broeders en 

zusters mogen samenkomen om te bidden. In de bijeenkomsten 

wordt bijvoorbeeld gebeden voor onze gemeente, voor zieken, 

voor vervolgde christenen en christenen in de verdrukking. Ook 

is er natuurlijk dankzegging om wat we allemaal van God 

ontvangen en lofprijzing.   

  

Ds. Simon van der Linden  

  

---------  
WEL EN WEE  

  

In de eerste plaats denken we aan Henk en Rita. De bestrijding 

van de tumor door middel van bestralingen kost veel energie. 

Helaas zijn de vooruitzichten niet goed. Rita heeft in het 

dagelijkse leven veel ondersteuning en zorg nodig. Toch is er 

ook een mooi bericht te melden: Henk hoopt deze maand 

(januari) 75 jaar jaar te worden. We hopen van harte en bidden 

dat dit een hele feestelijke dag zal mogen zijn.    
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Annie moest rond Kerst worden opgenomen in het ziekenhuis. 

Hoewel het even echt spannend was of ze het zou halen, is ze 

er gelukkig doorgekomen. Naast een gebroken voet was ze 

kortademig en kreeg ze zuurstof. Dat is nu niet meer nodig maar 

ze verblijft nog wel even in het ziekenhuis in Zottegem voor 

verder herstel.  

  

Karel is de laatste maanden achteruitgegaan. Hij is erg 

kwetsbaar en is al eens opgenomen geweest in het ziekenhuis. 

Vooral ademen gaat moeilijk met veel benauwdheid als gevolg. 

Het deed deugd om hem en Mariëlla weer te ontmoeten tijdens 

de bezoeken in de kerstperiode.   

  

In december werden we opgeschrikt door een ambulance op 

Korsele: Edgard werd na een val in huis opgenomen in het 

ziekenhuis. Hoewel het voor iedereen schrikken was, kon hij na 

enkele dagen gelukkig weer naar huis. Het herstel zet gelukkig 

goed door.   

  

Er zijn - Deo volente - nog enkele bijzondere verjaardagen te 

vermelden: Etienne hoopt 80 te worden in januari en in februari 

is het de beurt aan Carolien (65) en Monique (75).   

  

We wensen iedereen van harte Gods zegen en nabijheid toe, 

zowel degenen die hierboven vermeld staan, als de langdurig 

zieken en kwetsbare leden en alle leden en vrienden van onze 

protestantse gemeente. Gelukkig nieuwjaar!  

  

Ds. Simon van der Linden  

--------- Er 

was er eentje jarig....  
  

Op 25 november zijn Lulu en ik naar Huize Neerhof in Brakel 

geweest om Annie te bezoeken, ze was 95 jaar geworden. We 

werden heel hartelijk door haar ontvangen, ze pakte ons eens 

goed vast. We waren heel welgekomen.  
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Waar praten senioren samen over?  
Je haalt herinneringen op. Jaren, jarenlang ben ik met Annie op 

senioren-kerstbezoek geweest. In die tijd had je nog echte 

winters. "Weet je nog Annie,dat we bij oude Frans gingen?" Dat 

was een broer van Karel Bosgeus, de overgrootvader van 

Liesbeth Lutjeharms. Frans woonde in hetzelfde huis, waar 

Liesbeth en Els nu wonen. Hij was 90 jaar en toonde ons, voor 

zijn Leuvense stoof, hoe hij zijn ochtendgymnastiek deed. Hij had 

een prachtige tenorstem en zong voor ons "Tineke van 

Heule,ons maartje". Hij kon nog altijd hoog zingen, ondanks zijn 

ouderdom.  

Annie haar ogen glinsterden, ze was helemaal mee. Lulu had  

haar gezangenboek mee, we hebben 
samen nog liederen gezongen. De 
melodieën, kon Annie nog mee-
neuriën, zoals de Heer is mijn Herder. 
Annie had vroeger een prachtige 
altstem.  
  

Het bezoek liep ten einde, te vlug naar 

ieders zin, maar we moesten verder. 

Zoals altijd begeleidde ze ons naar de 

uitgang van het woonzorgcentrum. Als 

afscheid pakte ze ons nog eens goed 

vast. Het was een dankbaar bezoek en 

blij keerden we huiswaarts.  
  

Hendrika Den Hartogh  
  

  

AGENDA   

  

Zondag 15 januari   10 uur -  r.k. kerk Ename  - 

oecumenische viering   
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Voorganger  ds. S. van der Linden – pastoor 

Patrick Derde  

Kerkenraadslid van dienst  

  

Eelkje  

Woensdag 18 januari  

  

20 uur – OK - Bijbelstudie  

Zondag 22 januari  10 uur -  OK   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Liesbeth  

Koffie  

  

Elke  

Zondag 29 januari   10 uur – OK   

Voorganger  dr. C. Vonck   

Kerkenraadslid van dienst  Liesbeth  

Organist  Hendrika  

Koffie  

  

Ingrid  

Woensdag 1 februari  

  

14u30 – OK - kerkvisitatie  

Zondag 5 februari   10 uur -  OK – Viering Heilig  

Avondmaal   

Voorganger  ds. S. van der Linden    

Kerkenraadslid van dienst  Niels   

Organist  Sven   

Koffie  

  

Jovanka   

Maandag 6 februari    

  

19u30 -  OK – kerkenraad   

Zondag 12 februari  10 uur -  OK    

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Kerkenraadslid van dienst  Kristien   
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Organist  Bert   

Koffie  

  

Elisabeta   

Woensdag 15 februari    

  

14 uur -  OK – Debora   

Woensdag 15 februari    

  

20 uur -  OK – Bijbelstudie   

Zondag 19 februari    10 uur -  OK    

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Kerkenraadslid van dienst  Paul   

Organist  Liesbeth   

Koffie  

  

Niels   

Zondag 26 februari  10 uur – OK    

Voorganger  dhr. J. Remmery   

Kerkenraadslid van dienst  Niels   

Organist  Hendrika   

Koffie  

  

Francine   

Woensdag 1 maart  20  uur  –  OK  -  

gemeentevergadering  

  

Zondag 5 maart      10 uur -  OK – Koffiestop   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Sven  

Koffie  

  

Myriam  

Maandag 6 maart    

  

20 uur -  OK – kerkenraad   
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Zondag 12 maart   10 uur -  OK  - Viering Heilig  

Avondmaal  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Kerkenraadslid van dienst  Niels  

Organist  Bert  

Koffie  

  

Eelkje  

Woensdag 15 maart   

  

14 uur – OK – Debora   

Woensdag 15 maart   

  

20 uur – OK – kerkenraad  

Zondag 19 maart  10 uur -  OK   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Kristien  

Organist  Liesbeth  

Koffie  

  

Paul  

Zondag 26 maart  10 uur -  OK   

Voorganger  dhr.  E. Leune   

Kerkenraadslid van dienst  Niels  

Organist  Hendrika  

Koffie  Kristien  

  

  

  

  

  

  

  

  

VERSLAG ACTIVITEITEN  
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De Nujoarsresepsie,  
moment van verbinding en 
solidariteit  

  

Hier ‘n dreupelke, doar ’n kedjoar,   

‘k wainse kik ou ’n geluhig nujoar.  

  

Er zijn nog zekerheden en tradities   

Corona heeft veel tradities overhoop gegooid, maar die van onze 

Geuzenhoek niet. Op zondag 8 januari liepen ons 

geïmproviseerd kerkpleintje en ‘Vinke Wietie’ weer helemaal vol 

met kerkgangers, buren, vrienden en familie van ver (uit 

Nederland en zelfs Australië) en nabij, sympathisanten, 

toevallige passanten, noem maar op. We hadden ons bij de 

opbouw op zaterdag voorbereid op ‘felle rukwinden en stevige 

regenbuien’, maar zondagmorgen straalde de zon. En dat is ze 

blijven doen, de hele dag. Merci, zon!  

  

Ontmoeten, verbinden, kennis maken, afscheid nemen De 
receptuur van de Nujoarsresepsie ligt behoorlijk ‘gebeiteld’: de 
beste wensen uitwisselen, knuffelen en/of toch maar veilig 

afstand houden, de 
innerlijke mens 
versterken en verwennen 
met  zoveel  lekkers, 
pittigs,  zoets, 
 warms, fris… Voeg 
daar aan toe een 
enthousiast muzikaal trio 
– Flamboyant – en je zit 
goed voor enkele uurtjes 
hartverwarmende 

ambiance.   
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Naast nieuwkomers wel-kom heten ‘moesten’ we ook enkele 

heel goede buren ‘uitzwaaien’: Michel en Erwina Meuleman 

verlaten Korsele en gaan in ‘Anorde’ wonen.   

  
Onze goede buren Michel (nu) en Erwina (foto receptie 2020)  

  

Gelukkig behouden ze hun ‘stek’ hier, tussen de pastorie en 

‘Vinke Wietie’, en beloven ze nog regelmatig terug te keren. We 

wensen hen alle goeds toe, daar in ‘Anorde’. ‘We zeggen u geen 

vaarwel, vrienden, ‘dra zien we elkander weer’.   

  

Winters genieten van het goede leven  

Tijdens de vele lange en korte babbels die ik met velen mocht 

voeren, leerde ik alweer dat er veel behoefte is aan contact: er is 

immers zoveel wel en wee, er zijn zoveel grote en kleine 

nieuwtjes, die gedeeld willen worden. Een luisterend oor, een 

schouderklopje, een brede glimlach, wat meezingen met de 

muzikanten en een dansje, het doet allemaal zoveel deugd. Op 

deze zonovergoten dag kregen we het goede leven ‘op een 

dienblaadje geserveerd’. Dat zowel ‘oud als jong’ hiervan konden 

genieten, maakt het allemaal nog zoveel leuker.   
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Zowel  de  ‘baby  in 

draagzak’ als de 

‘kranige  

80- en 90+’er met 

rollator’ vonden hun weg 

in de ‘massa’.   

  

  

  

  

  

Nog een zekerheid: met een sterk team is veel mogelijk  

Dat kon allemaal dank zij de grote inzet 

van alweer een heel team vrijwilligers. 

Spontaan komen vele handen uit de 

mouwen tevoorschijn. Als in een geolied 

machientje wordt er gefrituurd, gekookt, 

gebarbecued, geschonken, gebakken, 

afgewassen, …. en als de laatste 

bezoekers huiswaarts keren, verloopt 

de afbouw ‘als vanzelf’. Maar vanzelf  

bestaat niet: we waren met velen om tenten, tafels, podium, 

potten en pannen, bakken en flessen, enzovoort vlot en veilig 

weer af te voeren en op te bergen.    
Met dank aan Paul Muylaert voor de foto’s!  
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Dank voor zoveel steun en solidariteit  

Vooraf kregen we de financiële steun van enkele buren – 

sympathisanten – zakenmensen, ruim voldoende om de 

basiskosten op te vangen. 

Bedankt, sponsors!  

  

De ‘doos voor het goede doel’ 

ging weer rond en bij de telling 

van de inhoud werden we zeer 

aangenaam verrast met het 

resultaat: 865 euro! Een heel 

mooi bedrag! Groot is dan ook  

onze dank aan al die milde gevers. Die kansarme jonge gasten 

zullen er wel bij varen!  

  

Wie de receptie heeft moeten missen en toch nog een bijdrage 

wil leveren, kan dat door ‘iets’ over te schrijven op rekening BE75  

0014 0572 9151 van vzw De Geuzenhoek, met als vermelding  

‘Nieuwjaarsreceptie 2023, het goede doel’.  

  

Voor het team ‘Nujoarsresepsie’, Cornelis Blommaert  

----------  

  

SPEECH 150 JAAR NIEUWE KERK – ARNOLD DE JONGE – 16/10/2022  

  

Geachte aanwezigen,  

Vele jaren geleden ben ik geboren in het huis hier tegenover de 

kerk. Maar de bouw van de kerk heb ik niet meegemaakt. Men 

heeft mij gevraagd om een korte historiek van de Nieuwe Kerk te 

geven en ik heb daarvoor vijf minuten gekregen. Dat zal niet 

lukken.  

Ik ga u dus een en ander vertellen dat ik heb teruggevonden in 

verschillende bronnen die allemaal uitblinken door 

onvolledigheid, voor zover ze nog bestaan. Er is bijvoorbeeld 
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geen enkele bouwkundige detailtekening bewaard. Ik ga vooral 

over geld spreken, dat is een onderwerp waarmee jullie 

vertrouwd zijn.  

  

Ik ga niet spreken over de houten noodkerk uit de 16de eeuw op 

de Eindries te Oudenaarde, en de tijdelijk geconfisqueerde 

katholieke kerken en ook niet over de geheime plaatsen van 

samenkomst in de 17de en 18de eeuw. Ik ga voorbij aan het kerkje 

in Etikhove uit 1781 en de Oude Tempel uit 1788, nu het huis 

van Lutjeharms.  

  

De eerste kerk, die naam waardig, staat nog altijd achteraan het 
kerkhof en is van 1795. Waarom moest er in 1872 nóg een kerk 
komen?  

Begin 1867 stelt de Kerkenraad vast dat er dringende 

herstellingswerken moeten uitgevoerd worden aan de kerk; 

misschien kan er ook een toren gebouwd worden? Maar in een 

volgende vergadering komt het tegenvoorstel om meteen een 

nieuwe kerk te bouwen. Ach ja, waarom niet? Ik zou zeggen: 

jongens, ge weet niet waaraan ge begint!  

  

In september 1867 wordt besloten om bij de eerstvolgende 

huisbezoeken de mensen hierover te polsen en op één persoon 

na, is iedereen enthousiast. In januari 1868 stuurt men een 

verzoekschrift aan de Provincieraad, waarschijnlijk om toelating 

en financiële bijstand. Men hoopt op minstens 5.000 frs vanwege 

Gouvernement en Provincie. Lukt dat niet, dan zal de bouw nooit 

van de grond raken.  

  

De Kerkenraad gaat de gemeenteleden te lijf met een  

“inschrijvingslijst” voor bijdragen die niet onmiddellijk moeten 

betaald worden maar die zullen opgevraagd worden wanneer de 

tijd daarvoor rijp is. Het is een nominatieve open lijst in te vullen 

door de schenkers; dat betekent dat men kan zien hoeveel de 

vorige inschrijvers al hebben beloofd en zich daaraan spiegelen. 

Om een goed voorbeeld te geven, begint ds. Caro met de ronde 
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som van 25 frs. Verder op de lijst staan ook mevrouw Caro en de 

kinderen, samen nog eens goed voor 25 frs. Niemand kan 

voorzien dat de dominee eind 1869 de gemeente zal verlaten.  

De tweede inschrijver is Karel-Jan Blommaert met 10 frs. 

KarelJan is een jonkman van 48, woont hiernaast, landbouwer, 

kerkenraadslid én lid van het gemeentebestuur. Hij toont zich in 

deze periode zeer actief en is een welgekomen contactpersoon 

met de lokale overheid. Niemand kan voorzien dat Karel-Jan in 

december ’68 zal overlijden op 49-jarige leeftijd.  

  

Er volgen nog een tiental mensen met 10 frs, enkele met 5 frs; 

verder kleinere bedragen van vier, drie, twee of één frank en ook 

heel wat personen met 50 of 25 centiemen, dat zijn dan meestal 

nog thuis wonende kinderen en jongeren die, los van hun ouders, 

ook een persoonlijke bijdrage beloven. Ik merk op dat er ook een 

paar gemeenteleden uit Mater en het verre Etikhove op de lijst 

staan.  Alles samen 344 frs en 75 centiemen, afgerond 350 frs. 

Voldoende om de vensteropeningen te bekostigen. Hoe moeten 

we deze bedragen inschatten? Probeer het niet om te zetten in 

hedendaagse euro’s. In die periode verdiende een losse arbeider 

één frank per dag + de kost.  

  

Gelukkig beschikte de kerkenraad nog over een stuk van de 

erfenis van Wanneke Vandenberghe en daaruit zal flink geput 

worden. Maar dat belet niet dat een aantal van de 

vooraanstaanden veel slapeloze nachten en grijze haren in het 

vooruitzicht hebben. Gelukkig beseffen ze het nog niet ten volle. 

De kerkenraad beslist voorlopig om 1.500 of nee, misschien 

2.000 fr vrij te maken. Of pak liever 2.500 frs. Na veel intern 

gemarchandeer komt men later tot 5.000 frs.  

  

Maar men gaat nu wel de koe bij de horens vatten: op 4 mei 1868 

levert de Architect Charles Vanderstraeten een bouwplan en een 

gedetailleerd lastenboek af. Dit Ontwerp van Bekostiging eindigt 

op een bedrag van 13.490 frs. Dat is al iets anders dan de 

intekenlijst van 350 frs. Er komt een aanbesteding en de laagste 
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bieder is De Bock uit Leupegem voor 14.750 frs. Een kleine 

tegenvaller van 1.260 frs.  

  

Op 28 juni 1868 schrijft de kerkenraad aan het gemeentebestuur: 

ons kerkgebouw is in een zeer bouwvallige toestand, het is tot 

kerk ingericht in het jaar 1795 en is veel ouder, zodat zelfs de 

oudste leden onzer gemeente niet weten, wanneer het gebouwd 

is. Dat is een grove leugen, onze voorouders onwaardig. Maar 

als argument goed genoeg om van ulieden enige subsidie te 

vragen.  

  

In dit lastenboek ontbreken ook nog wel enkele posten: 

schilderwerken, of laten we de muren in de blote kalk staan? 

Meubilair zoals de banken voor gemeenteleden en kerkenraad 

(wordt mettertijd 400 fr). Een preekstoel, volgens mijn bronnen is 

de preekstoel uit de Oude kerk overgebracht maar dat zal wel dit 

exemplaar niet geweest zijn. Een orgel, dat wordt het harmonium 

uit de Oude kerk. Een doopvont (wat stond er in de Oude kerk?). 

Een lezenaar. Voor de ramen is gewoon glas voorzien. De 

klokken met klokkenstoel (860 fr). De verlichting, dat worden 

twee chique hangende olielampen want elektriek bestond nog 

niet. De verwarming of moeten we wat luider zingen om ons te 

verwarmen? Wegens plaatsgebrek komt er een kolenkachel in 

een keldertje in de middengang. De stenen bijbel boven de 

voordeur. De ladders naar de torenverdiepingen. De 

kerkhofmuur (1.650 fr) en de ingangspoort in smeedijzer met de 

grille. Enzovoort. Er is nergens een globale rekening te vinden 

maar de 13.000 en zoveel zullen wel een eind in de 20.000 frs 

gekomen zijn. Hebt u ervaring met oplopende bouwkosten?  

  

In augustus 1870 trekt het Provinciebestuur aan de noodrem. De 

raming van de architect bedroeg 13.490 frs en de beschikbare 

middelen zijn 5.000 fr uit de geloofsgemeenschap + 2.000 fr van 

het gemeentebestuur + 2.500 fr vanwege de Provincie + 

(hopelijk) 2.500 fr van het ministerie, dus samen 12.000 frs 
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oftewel 1.490 fr te weinig. Hoe gaan jullie dit oplossen? De 

bijdrage van het ministerie staat of valt hiermee. Nou, nou!  

In maart 1870 komt dominee Wagener de vacature opvullen na 

het vertrek van ds. Caro. Wagener had zich in en rond zijn 

vroegere gemeenten al zeer actief getoond. Echt iemand die van 

aanpakken wist.  

  

Hij probeert dus de administratieve diensten een beetje op te 

jagen want die laten nogal eens een brief slingeren. Hij gaat ook 

op zoek naar geld bij onze zusterkerken in Vlaanderen en 

Wallonië (sorry, we hebben het momenteel zelf wel moeilijk), bij 

kerken in het buitenland, Nederland, Frankrijk, Duitsland en bij al 

wie hij kan te pakken krijgen, zelfs de Duitse keizer. Ik vind geen 

bijdrage uit de synodale kas.  

  

Wagener is getrouwd met een zekere Ann Wilford, een muzikaal 

iemand van Britse afkomst. Haar vader was in Temse bij 

SintNiklaas eerst vlashandelaar, later stichter van een weverij 

voor zeildoek en oprichter van een bootmaatschappij 

TemseAntwerpen. Samen met een paar van zijn zonen richtte hij 

een klein imperium op waaraan de Wilfordkaai vandaag nog 

herinnert. Belangrijk voor ons: dáár zat geld! En dominee 

Wagenaar kon het lospeuteren! Vandaar kwam het geld voor de 

gekleurde glasramen, voor het doopvont en belangrijke 

geldsommen voor allerlei dringende uitgaven.  

  

O ja! We hebben ook nog een stuk grond nodig. Het kerkbestuur 

bezit wel enkele lapjes landbouwgrond maar ergens midden in 

de Horebeekse brousse. Het ligt nogal voor de hand dat we naar 

déze plaats komen: vlak bij de Oude kerk, het kerkhofje en de 

school, echt het centrum van de wereldbol. Dit stukje zaailand 

van 8 are, is eigendom van een zekere Joseph Vander Donckt, 

een katholiek, die het in 1859 had gekocht van de protestant Dirk 

Lamërs, onze vroegere onderwijzer en zijn vrouw Frederika 

Pede die afstamde van de families Pede en De Potter, al 
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generaties lang protestanten. Dus: een stukje echt protestantse 

grond!  

  

Men gaat praten met Vander Donckt, men komt tot een 

overeenkomst voor 60 frs de roe en de notaris stelt een 

verkoopakte op. Enkele dagen voor het ondertekenen van de 

akte krabbelen de verkopers terug: toen MEN wist dat hier een 

protestantse kerk ging komen, had MEN hen verboden om te 

verkopen. We mogen raden wie die MEN waren. Er wordt 

gedreigd met een gedwongen onteigening en tenslotte gaat de 

verkoop toch door op de laatste dag van 1870. De prijs is 1.560 

frank. Alweer een serieuze kost! De verkoop wordt pas 

goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie in 

juni 1871.   

  

Een belangrijk document dateert van 21 mei 1871:  Nous,  

Leopold II, Roi des Belges: Le Conseil d’administration de l’église 

protestante de Hoorebeke Ste Marie est autorisé à faire 

reconstruire le Temple de cette commune.– Vive le Roi, we 

moeten niet altijd op zijn kap zitten.  

  

10 juni 1871: eerstesteenlegging. Over de eigenlijke 

bouwperikelen vertelt het archief vrijwel niets. En dan duurt het 

nog 16 maanden tot de officiële opening op 16 oktober 1872.Als 

ik mijn verhaal moet voortzetten tot in 2022, dan zitten we hier 

morgenavond nog. Ik stop dus en dank u voor uw welwillende 

aandacht. Arnold De Jonge  

Enkele dagen geleden kreeg ik een kerstboodschap van priester  

Amal uit India toegestuurd. Graag deel ik die met jullie - Cornelis   
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ALLERLEI  

LA MONTAGNE  

  

Tijdens een van mijn zwerftochten 
in Zuid-Frankrijk – waar is de tijd - 
kwam ik niet geheel toevallig 
terecht in Antraigues-sur-Volane; 
dat is even iets anders dan Peer, 

Reet of Aarschot, 
maar wel een van de mooiste van de bijna 35.000 
dorpjes van het land. Het heeft alles wat je van 
een vlek in die contreien mag verwachten (jeu de 
boules, café-restaurants met terras en prachtig 
uitzicht, schaduwrijke abelen, keuvelende ouden  

van dagen etcetera). Bovendien is er op het dorpsplein een 

“maison Jean Ferrat” ter ere van de aldaar gewoond en gewerkt 

hebbende “chansonnier”.   

  

Het bekendste liedje uit het oeuvre van Ferrat is ongetwijfeld La 

Montagne, waarvan hieronder een strofe en het refrein; het gaat 

over jonge mensen die hun dorp verlaten om in de grote stad te 

gaan wonen; die zijn niet meer tevreden met twee geiten en  

enkele schapen:  

Deux chèvres et puis 

quelques moutons, Une 

année bonne et l’autre non  

Et sans vacances et sans 

sorties.  

Les filles veulent aller au bal  

Il n’y a rien de plus normal 

Que de vouloir vivre sa vie.  

Leur vie ils seront flics ou 

fonctionnaires  

De quoi attendre sans s’en  

faire  

Que l’heure de la retraite 

sonne.  

Il faut savoir ce que l’on aime 

Et rentrer dans son H.L.M.  

Manger du poulet aux 

hormones.  

Refr.:  

Pourtant que la montagne 

est belle!  

Comment peut-on s’imaginer  

En voyant un vol 

d’hirondelles  

Que l’automne vient 

d’arriver?  
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Op dezelfde melodie maar met een ander thema zong Wim 

Sonneveld ooit Het Dorp; het Gebergte ware belachelijk in zijn 

geval. Het is een lofzang op het (zijn?) dorp van toen (Zie ook 

Johan Struye, Ik weet nog hoe het  was). Daarin het bekende 

refrein   

En langs het tuinpad van mijn vader  

Zag ik de hoge bomen staan  

Ik was een kind, hoe kon ik weten  

Dat dat voorgoed voorbij zou gaan  

  

Ondergetekende heeft af en toe dezelfde gedachten – ’t zal de 

leeftijd zijn.  

  

Wilfred De Jonge  

  

P.S. Tegenwoordig zijn het vooral oude mensen die hun dorp 

verlaten …  

----------  

  

VROUWEN TIJDENS DE REFORMATIE : MARIE DENTIÈRE  

  

Door hun huwelijk met een predikant zorgenden heel wat 

exnonnen  ervoor dat de protestantse pastorie een belangrijk 

ontmoetingscentrum werd. Het gebeurde ook dat ze hun pen 

gebruikten om brieven en pamfletten te schrijven om de ‘zaak 

van de Reformatie’ te bepleiten. Marie Dentière (1490 – 1561) is 

één van die vrouwen die in dat verband hun stempel gedrukt 

hebben.   

  

Uit het huwelijk van Jérôme d’Ennetières, burger-edelman in 

Doornik en ridder van het Heilig Graf van Jeruzalem, en zijn 

eerste vrouw Marie Villain werd rond 1500 in die welvarende stad 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_het_Heilig_Graf_in_Jeruzalem_(Frankrijk)
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in de Zuidelijke Nederlanden, Marie Dentière geboren. Haar 

ouders (of familie van haar, de sterfdata van haar ouders zijn niet 

bekend) beslisten reeds vroeg om haar naar het vrouwenklooster 

van de Augustijnen (Saint-Niolas-dès-Près in Doornik) te 

brengen. Marie was er graag, kreeg er een goede opleiding en 

werd er zelfs priorin. Toen ze in 1517 vernam dat Martin Luther, 

een Augustijner monnik, de fundamentele fouten van de kerk aan 

de orde stelde, wilde ze daar meer over weten. Ze raakte 

overtuigd van Luthers ideeën en besloot in 1524 het klooster te 

verlaten. Om een straf te ontlopen, vluchtte ze naar Straatsburg, 

de vrije Duitse rijksstad waar in die tijd heel wat reformatorische 

asielzoekers neerstreken.   

  

Ze ontmoet er de uitgetreden priester 
Simon Robert, ook uit Doornik 
afkomstig. Ze trouwen in 1528 en 
betrekken de pastorie in het stadje 
Bex  (Z-W  Zwitser-land).  Simon 
overlijdt reeds in 1533 en Marie blijft 
achter met haar twee kleine dochters. 
Ze trouwt een tweede keer met de 
predikant  Antoine  Froment.  Ze  

trekken naar Genève, waar Antoine zich openlijk aansluit bij de 

pas ingevoerde Reformatie.   

  

Marie roept de nonnen in het klooster van de arme Clarissen in 

Genève op om het klooster te verlaten en het celibaat niet meer 

te onderhouden. In 1536 brengt ze anoniem een geschrift uit: ’de 

oorlog om de stad Genève en haar bevrijding, getrouw 

vastgesteld en opgetekend door een in haar wonenden 

handelaar’ gericht tegen haar opvolgster als priorin in Doornik, 

Jeanne de Jussie, die beweerde dat de nonnen vrij voor het 

kloosterleven hadden gekozen als alternatief voor een huwelijk. 

De priorin beschuldigt haar van verraad aan het Evangelie en 

noemt haar een schijnchristen.   
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In 1537 krijgt Antoine een aanstelling in Chablais (ten zuiden van 

Genève) en van daaruit onderhoudt het echtpaar de contacten 

met de reformatoren in Genève. Een jaar later worden Calvijn en 

Farel door de Raad van de stad uitgewezen. Marguerite, 

koningin van Navarre en zuster van de Franse koning, doet een 

beroep op Marie om haar uitvoerig te informeren over de 

religieuze ontwikkelingen in Genève. Dit bezorgde Marie de 

bijnaam ‘Geneefse klikspaan’. Marie klaagt het stadsbestuur aan 

over de behandeling van beide mannen en schrijft een traktaat :  

‘Epistre très utile’. Hierin bepleit een voortgaande Reformatie, 

waarbij mannen én vrouwen gelijke rechten moeten krijgen. Als 

reactie neemt de overheid de hele voorraad van het gedrukte 

traktaat in beslag en plaatst het op de index van de censuur. De 

drukker (Jean Girard) wordt gearresteerd.   

  

Het traktaat werd eerst 
toegeschreven aan haar man, maar 
Marie had ook haar initialen onder 
het werk gezet. Froment moest voor 
het stadsbestuur verschijnen en 
mocht zijn ambt niet meer 
uitoefenen ‘omdat hij er niet slaagde 
zijn vrouw onder controle te 
houden’! Op dat moment beslist het 
stadsbestuur dat elke publicatie van 
godsdienstige geschriften door 
vrouwen geschreven verboden 
wordt tot het eind van de 16e eeuw. 
Froment legt het ambt van predikant 
neer en wordt ambtenaar bij de 
stad. Dentière blijft preken op iedere 
straathoek.  
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In het ‘Epistre’ bevindt zich ook het traktaat ‘Defense pour les 

femmes’, met een brief aan koningin Marguerite waarin Marie er 

krachtig voor pleit om vrouwen functies in de kerk te geven. Ze 

verwijst naar Debora, Hanna, Maria Magdalena en benadrukt dat 

mannen en vrouwen geestelijk (voor God) gelijkwaardig zijn. 

Haar beroemdste zin luidt : avons-nous deux Evangils, l’un pour 

les hommes, et l’autre pour les femmes? L’un pour les sages, et 

l’autre pour les fous? Ne sommes-nous pas un en nostre 

Seigneur?*. Voor vrouwen ziet ze diverse mogelijkheden: preken 

in kloosters voor nonnen, bespreking van de bijbelgedeelten, 

schrijven, verklaren van de bijbel…   

  

Zij sterft in 1561, maar Froment bewaart zorgvuldig haar 

geschiften. Pas in de 19e eeuw komt er enige waardering voor 

haar boeken (soms uitgebracht onder de naam van haar man).  

  
  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 57 nr. 1– januari/februari 2023  

32.  

  

Marie Dentière is de eerste vrouw van wie de naam op het 
Monument van de Reformatie in Genève werd gegrift! Zij neemt 
haar plaats op dit kolossale witte muur-reliëf in, naast (op het 
centrale deel van de muur) de beroemde mannen-broeders: 
Farel, Beza, Knox, Calvijn. Dit reformatiemonument, een lange 
muur aan de voet 
van de oude stad 
van Genève, werd 
opgericht  ter 
gelegenheid van de 
400e 
 geboortedag van 
 Johannes  
Calvijn (1909).  

In de aanvangsfase verwelkomde de Reformatie vrouwen zoals 

Marie Dentière en moedigde hen aan hun meningen te vertolken. 

Zodra de beweging formaliseerde, begon ook de onderdrukking 

van de vrouwelijke stem. Pas vrij recent kwam meer aandacht 

voor de bijdrage van vrouwen als Marie Dentière aan het succes 

van de Reformatie.  

  

Dit gegeven vormt een mooie verbinding naar een nieuwe reeks 

die aansluit bij de reeks ‘vrouwen in de Reformatie’. Met de reeks  

‘Taken van vrouwen in de kerk’ bekijken we de evolutie van de 

taken van de vrouw in de kerk na de tijd van Marie Dentière.   

  

Josiane Tytens  

---------  

  

GOD IS GEEN MAN,  DAT HIJ  LIEGEN ZOU (Numeri 23: 19)  

  

God is geen mens, dat zijn Woord zou breken of terug zou komen 

op Zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, Zijn Woord 

geven en het niet gestand doen ?  
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In het verleden droeg ik een masker van perfectie. Hier achter 

verborg ik mijn onzekerheid En zat de angst om afgewezen te 

worden. Ik deed mij sterker voor dan ik was, liep op mijn                  

tenen totdat de rek eruit was en het elastiek knapte. Als je 

ontdekt wie je bent in Christus, is het dragen van een masker niet 

meer nodig. Als je kwetsbaar durft te zijn, dan wordt dit juist                 

jouw kracht. Dan hoef je niet meer eindeloos te presteren om 

gezien te worden. Dan staat of valt jouw eigenwaarde niet meer 

met de blik of de kritiek van de ander. De tekst komt uit het leven 

van Bileam.                                                                   

  

Als wij zijn verhaal lezen zien we dat hij een uiterlijke façade van 

vroomheid laat zien, terwijl zijn hart een andere taal sprak ! 

Bileam was bereid om Gods geboden te gehoorzamen, maar hij 

wilde er zijn voordeel  mee doen.  Zijn hart was niet gericht op 

God, maar op de rijkdom.  Wat brengt het op als ik het Woord 

doorgeef ?   

                                        

God heeft Zijn Karakter in Jezus. Hij laat ons Zijn Liefde zien en 

verlangt dat mijn hart op Hem is gericht. Jezus zegt IK BEN,                

zoals God Zichzelf openbaarde aan Mozes in het O.T. IK BEN:  

Het Brood om jou geestelijk te voeden, het LICHT om jou                

de weg te wijzen in het leven. DE DEUR om de toegang naar de  

Vader mogelijk te maken. DE HERDER om voor jou te zorgen.                

DE OPSTANDING om jou het Nieuwe Leven te geven.   

  

God is onze Schepper, Hij is de Heer Die voorziet. Hij is een God 

van trouw en is betrouwbaar in Zijn Liefde Voor ons.                

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven om jou in de juiste 

richting te leiden. Ook jij, die de Naam Van de Heer aanroept, 

wordt gered. Zet je masker af en Leef tot eer van Hem, Hij is                

trouw en zegt: IK BEN.  
(Bron : Annelies de Graaff)  

Paul Minnaert  
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       VERKIEZINGEN BESTUURSRAAD 16 APRIL 

2023  

  
OPROEP DOOR DE DOMINEE TOT KANDIDATEN VOOR HET LID- 
MAATSCHAP VAN DE BESTUURSRAAD   

  
Overeenkomstig art 85 en art 86 van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 

vacatures zijn binnen de Bestuursraad van de Verenigde Protestantse 

Kerk in België, gemeente Horebeke te 9667 Horebeke.  
  
Enkel de personen die beantwoorden aan de hiernavolgende 

voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de Bestuursraad:  
1. Lid zijn van de VPKB Horebeke (belijdend lid of dooplid)  
2. De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van 

de verkiezing  

----------   
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3. In de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente 

Horebeke  

  
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten 

vóór 1 februari 2023 ingediend worden bij:  
  Bestuursraad VPKB Horebeke  

 p/a Ds. S. van der Linden  
  Korsele 40  
  9667 Horebeke  
De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt 

hierbij.Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de 

identiteitskaart (voor- en achterzijde of, zo het om een elektronische 

identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het 

oog op de controle van de voorwaarden 2 en 3.  
  
Na 1 februari 2023 zullen de naam, voornaam en het volledig adres van 

de kandidaten bekendgemaakt worden door uithangen in de Protestantse 

kerk van Horebeke.  
  
Opgemaakt te Horebeke op 2 januari 2023.  
Ds. Simon van der Linden - VPKB Horebeke       
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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, Liesbeth Lodens, Paul 
Minnaert.  
  
Bestuursraad  
Voorzitter: Ronald Blommaert  
Tel. : 055 49 79 74  
E-mail: ronaldblommaert@skynet.be  
  
Rekeningnummer VPKB Horebeke:  
IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 
BIC code: BPOTBEB1  
p/a Korsele 45, 9667  Horebeke  

  

Protestants Museum  
“De Geuzenhoek”  
Contactpersoon: Jozefien 
Blommaert - 
museummedewerker  
Tel. : 0491/64 95 44  
E-mail: museum-geuzenhoek@vpkb.be  
Website: 
https://geuzenhoek.be/protestantsmuseum-
de-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  
  
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: € 17 voor 2023 
Rekeningnummer:  
IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151  
BIC code: GEBABEBB  
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  Colofon  

De “Vlaamse Flambouw” is een uitgave van de VPKB Horebeke en 

verschijnt tweemaandelijks.  
  

De abonnementsprijs bedraagt € 17, 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 2023.  
  

Giften voor onze kerk (behoud patrimonium) mogen worden overgemaakt 

op het rekeningnummer IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 - BIC code: 

BPOTBEB1 t.n.v. Prot. Kerk Horebeke.  
  

Overige giften op de rekening van vzw “De Geuzenhoek”  
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Sluitingsdatum kopij  

voor volgende editie Flambouw (maart 2023) is: vrijdag 10 
maart  

(verschijnt zondag 19 maart 2023)  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  
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