
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomer zonder zorgen 
“Vader, het moment is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U ook 
verheerlijkt.” (Johannes 17,1) 

 

In deze tijd van verstrenging, 
ontgoocheling en ontmoediging is 
nu het Paasfeest aan de orde. Aan 
de vooravond van dit feest 
mediteren we over het begin van 
het hogepriesterlijk gebed: 
“Verheerlijk uw Zoon, opdat uw 
Zoon U ook verheerlijkt.” 
 
Het eerste wat opvalt, is dat Jezus 
begon te bidden dat Hij zou 
worden… verheerlijkt; en dat kort 
voordat Hij werd gedood! Hoe 
opmerkelijk is dat!  
Het verhaal gaat dat Livia, de wrede 
vrouw van keizer Augustus, op haar 
sterfbed bad of zij vergoddelijkt 
mocht worden. Dit deed zij om straf 
te ontlopen in het hiernamaals. Zij 
was doodsbang.  
Geen spoor van wanhoop in het 
gebed van de Mensenzoon. Het kan 
niet anders of Hij geloofde dat zijn 
gebed zou worden verhoord: dat Hij 
na zijn dood zou opstaan. Ja zelfs: 
dat Hij zou worden verheerlijkt!  

Dit gaat nog veel verder dan uit de 
dood terugkeren. Hij bedoelde: dat 
Hij zou opstaan in een verheerlijkt 
lichaam. Dat wil zeggen: een 
onvergankelijk lichaam. Een prachtig 
lichaam. Een krachtig lichaam.  
 
Vandaar dat Jezus juist nu al bad: 
“Verheerlijk uw Zoon!” Inderdaad, 
juist nu. Want hoe dan ook: er stond 
Jezus een immens, afschuwelijk 
lijden te wachten. Een lijden zoals 
niemand op aarde het ooit had 
ondergaan. Toch is Hij, zoals gezegd, 
niet wanhopig geworden. Jezus kon 
verder denken dan de foltering van 
het kruis. Jezus kon verder denken 
dan het koude graf waar zijn 
mishandelde lichaam in gelegd zou 
worden. Jezus kon verder denken 
dan het dodenrijk waarin Hij zou 
neerdalen. Al voordat dit alles Hem 
zou overkomen, kon Hij vooruit 
denken: aan de vreugde die Hem 
uiteindelijk te wachten stond 
(Hebreeën 12,2). 
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Er is een schitterend Duits lied dat 
spreekt van de vreugde waar 
Christus naar uitkeek, en die Hem te 
wachten stond nadat alles zou zijn 
volbracht. De eerste twee regels 
luiden: “Herzlich tut mich erfreuen 
die liebe Sommerzeit.“ Naar het 
Nederlands is dit lied vertaald door 
J.W. Schulte Nordholt: 
 

Eens komt de grote zomer 
waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 

 
De zomer als symbool van de 
verheerlijking! “De heerlijkheid die 
aan ons geopenbaard zal worden.” 
Net als Christus zullen al de zijnen 
worden verheerlijkt. Ook zij zullen 
opstaan met een verheerlijkt 
lichaam. En dan zal “het loflied 
schallen rondom de gouden troon.” 
(LvdK 288:8) Ongetwijfeld heeft 
Christus ook hiernaar uitgekeken, 
voordat Hij zich opofferde en het 
lijden aanging. Een vreugde die 
kwam van de Vader. Toekomst-
perspectief dat Jezus de kracht gaf 
om te volharden. Jezus keek verder 
dan het kruis. Hij hield steeds voor 
ogen dat de zomer zou komen: de 
grote zomer van de verheerlijking. 
Zijn eigen verheerlijking, én die van 
zijn broeders en zusters.  

Deze week heeft premier De Croo 
gesproken over de pauze in de 
versoepelingen. Wij hopen op een 
zomer met minder zorgen. Maar 
voordat het zo ver is, moeten we 
nog even volhouden. Uiteraard staat 
dit in geen verhouding tot de 
volharding die Christus aan de dag 
moest leggen. Maar toch is het 
principe een beetje hetzelfde: houd 
moed, want na de ellende breekt de 
zomer aan!  
Zo zou het inderdaad kunnen zijn, 
ook voor onze wereld die nu zo 
geteisterd wordt. Veel mensen zijn 
neerslachtig, hebben het gevoel dat 
het nooit meer goed komt. Alsof het 
licht aan de tunnel heel ver in de 
verte te zien is, maar voor hen te 
ver, onbereikbaar. En toch: de zomer 
zal komen. Hou vol!  
 
En als die beloofde zomer niet komt? 
Of dat die zomer wel komt, maar dat 
er niets is verbeterd? Dat we voor 
altijd opgescheept zitten met dat 
vervloekte virus? Dat klinkt als het 
zwartste scenario. Maar dan nog, 
ondanks alles blijf ik uitzien naar de 
ultieme zomer: “Mijn Verlosser leeft, 
en Hij zal op de laatste dag op de 
aarde staan, en in mijn lichaam zal ik 
God aanschouwen.” (Job 19,25) 
 
Een gezegend Paasfeest. 
De Heer is waarlijk… verheerlijkt!  
 
Ds. Gert-Jan Kroon, Menen
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Agenda 
 
Donderdag 1 april 19.00 uur: Witte Donderdagviering  
Witte Donderdag  Viering Laatste Avondmaal 
    Voorgangers: ds. Elly Bouman, ds. Eleonora Hof, ds.  
    Gert-Jan Kroon 
 
    Kerkenraad: Nele Lemaire 
    Organist: Daniël Verlinde  
 
Vrijdag 2 april     20.00 uur: Oecumenische passietocht online 
Goede Vrijdag 
   
Zaterdag 3 april   
Stille Zaterdag  
 
Zondag 4 april  10.00 uur: Eredienst met ds. Eleonora Hof 
Pasen   Kerkenraad: Annick Dejoncheere 
    Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Guy 
       
Zondag 11 april  10.00 uur: Eredienst met ds. Eleonora Hof  
2e van Pasen  Heilig Avondmaal  
    Kerkenraad: Nele Lemaire 
    Organist: Christophe Vanhecke - Lector: Alain 
 

Ieper  

Beluikstraat 19 – 8900 Ieper   Predikant: Ds. Eleonora Hof 
Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur  Beluikstraat 19 – 8900 Ieper 
Bankrekening:     GSM: 0493/84 86 89 
BE36 9792 4927 8281 – BIC: ARSPBE22 Mail: eleonora.hof@gmail.com 
Website: protestantsekerkieper.com Facebook: Protestantse Kerk Ieper 
 
Kerkenraad: 
Annick Dejoncheere 0486/87 04 02 Nele Lemaire    0474/39 11 13 

 
Wijkgemeente De Panne:    
Brouwersstraat 100 – 8660 De Panne Linda Dralans      058/  41 44 45 
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Woensdag 14 april 14.30 uur: Kerkenraadsvergadering 
    
Zondag 18 april  10.00 uur: Eredienst met mevr. Els Maassen 
3e van Pasen  Kerkenraad: Annick Dejoncheere 
    Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Eveline 
 
Maandag 19 april 19.30 uur: Bijbelkring - groep 3 en 4 
 
Dinsdag 20 april  14.30 uur: Bijbelkring - groep 2  
    20.00 uur: Bestuursraad    
                                           
Zondag 25 april  10.00 uur: Eredienst met ds. Eleonora Hof 
4e van Pasen  Heilig Avondmaal 
    Kerkenraad: Nele Lemaire 
    Organist: Daniël Verlinde - Lector: Geert 
    
Maandag 26 april 14.00 uur: Bijbelkring- groep 1 
   
Zondag 2 mei  10.00 uur: Eredienst met dhr. Piet van den Oever 
5e van Pasen  Kerkenraad: Annick Dejoncheere 
    Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Guy 
 
Persoonlijk bericht van de dominee 
Met veel opluchting schrijf ik dit berichtje. Het was spannend: op de laatste 
vergadering van het overlegcomité waren nog veel strengere maatregelen 
aangekondigd. Maar zoals het er nu uitziet worden de erediensten ongemoeid 
gelaten en gaan we gewoon dapper door met telkens maximaal 15 
aanwezigen. De maatregel van max 4 personen in de buitenlucht gaat voor ons 
dan wel weer veel gevolgen hebben. We waren al druk plannen aan het 
bedenken voor activiteiten in de buitenlucht, maar deze staan dus nu even op 
de pauze-knop.  
Dus enerzijds: ja, opluchting dat de kerkdiensten door mogen gaan. Aan de 
andere kant natuurlijk ook teleurstelling. Hoe mooi zou het geweest zijn als we 
Pasen hadden kunnen vieren met een grote groep in de buitenlucht op 
Zonneland? Het is een tijd van veel omschakelen en plannen telkens 
aanpassen. Dat vergt veel van ons als gemeente. Daarom zijn we wel erg blij 
met de activiteiten die de afgelopen tijd wel doorgang hebben kunnen vinden: 
namelijk de filmavond en het schilderen van de Happy Stones. U leest een 
verslag verder in het regionieuws.   
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Ook al kunnen we niet in grotere groepen buiten komen, we kunnen in ieder 
geval wel met kleinere groepjes wandelen. Het aanbod van ‘wandelpastoraat’ 
staat nog steeds: Ik ga graag met u mee op een wandeling op de vestingen of 
op de Verdronken Weide. Ik merk telkens dat dat deugd doet.  
 
Verder gaat ook het telefoonpastoraat nog steeds volop door. Het is zo 
belangrijk om met elkaar in concact te blijven en een goed gesprek kan al zo 
veel helpen.  
 
Voor Palmzondag stond er een doopdienst gepland. Deze is vanwege de 
coronmaatregelen uitgesteld. We hopen dat deze wel snel door kan gaan, want 
de doop is een teken van Gods trouw, juist in moeilijke omstandigheden.  
 
Met een hartelijke groet, en met de hoop op Opstanding, 
Eleonora   
 
Wat komt? 
Volgens de strikte, opgelegde maatregelen kunnen we elke week slechts 15 
personen in onze diensten verwelkomen. Inschrijven voor de diensten blijft dus 
noodzakelijk. U kunt inschrijven door te bellen (0474/39 11 13) of te mailen 
(nelemaire@hotmail.com) naar Nele, en dit wekelijks ten laatste op vrijdag 
voor de volgende zondag. 
 
Witte Donderdagviering 
Op donderdag 1 april komen we met de regiokerken Menen en Roeselare 
samen voor de gezamenlijke viering rond het laatste Avondmaal. Dit jaar gaat 
de dienst door in onze kerk. 
Ook voor deze viering is inschrijven noodzakelijk, want de beperking van 15 
personen per dienst geldt nog steeds. 
We kijken in elk geval reikhalzend uit naar volgend jaar, we hopen dat er dan 
zal plaats voor velen zal zijn. 
 
Goede Vrijdag 
De oecumenische Passietocht over de vestingen kan dit jaar helaas niet 
doorgaan wegens het verbod op samenkomsten van meer dan 4 personen in 
open lucht. Daarom voorziet de werkgroep in een online viering. Je kunt deze 
volgen door volgende link in te geven in de browser van je computer: 
www.kerkinieper.be/passietocht 
 

mailto:nelemaire@hotmail.com
http://www.kerkinieper.be/passietocht
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Pasen 
Dit jaar kunnen we Pasen niet vieren zoals anders. Daarom wordt het een 
dienst met de favoriete paasliederen die onze gemeenteleden opgaven. We 
hebben al veel liederen binnen gekregen, dank daarvoor.  
 
Wat was?  
Veertigdagentijd 
Dit jaar werkten we rond het thema: ‘Zeven keer barmhartigheid’. We 
behandelden op eigenzinnige wijze de 7 werken van barmhartigheid en keken 
hoe we ze in ons dagelijkse leven konden en kunnen toepassen.  
 
Film ‘Mary Magdalene’ 
Het deed deugd om met elkaar een film te bekijken en erover na te kunnen 
praten. We kozen ‘Mary Magdalene’: een film over hoe Maria Magdalena Jezus 
volgde en wat voor betekenis dat had voor haar. Zo’n filmavond smaakt naar 
meer. We hopen dus zeker meer films aan te gaan bieden. Daarvoor zoeken we 
nog wel mensen die deze mee willen helpen organiseren. Wie is er een 
filmkenner en wil graag meedenken over een geschikte film?  
 
Stenen schilderen 
Nog iets om de moed er in te houden: Happy Stones. Deze vrolijk beschilderde 
stenen zijn een klein cadeautje voor de vinder. En voor ons als makers ook een 
heerlijke manier om creatief bezig te zijn en met elkaar de moed te hervinden.  
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Onze eerste keer stenen schilderen was nog een try-out. We hopen op een 
later tijdstip nog weer een crea-middag te organiseren.  

 
Jarigen 
16 april: Wilfried Lefever 
17 april: Aäron Vandoorne 
21 april: Eveline Vandamme 
28 april: Eleonora Hof 
      Lucrèce Descamps 
 
Bloemetje van de maand 
Het bloemetje wordt maandelijks geschonken aan iemand die het moeilijk 
heeft, jarig wordt, een blijde gebeurtenis heeft meegemaakt, uit dankbaarheid 
of gewoon ‘gewoon’.  
Het bloemetje van april gaat naar Eveline Vandamme, ter ere van haar 
bevestiging als voorzitter van de bestuursraad. 
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Voor de kinderen 
Lees Lukas 18 vers 16 in de verschillende Bijbelvertalingen. Zijn er verschillen? 
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Gedicht 
 
Wanneer je hart ontmoedigd is - Justus van Tricht 
 
Wanneer je hart ontmoedigd is 
en daarin angst en twijfel sluipen. 
Als daar verdriet woont en ’t gemis, 
de pijn waarvoor je weg wilt kruipen. 
Die ’t leven je ervaren liet, 
je stemming maakt terneer geslagen. 
Vergeet dan van deze woorden niet, 
’t is God die je er doorheen zal dragen. 
 
Soms zijn er tijden moeilijk zwaar, 
kun je Gods handelen niet begrijpen. 
Maar ondanks dat blijft zonneklaar, 
je mag in nood Gods hand steeds grijpen. 
Die Hij je voorhoudt en je reikt, 
dan heft Hij op en zal je dragen. 
Hij spreekt van ’t uitzicht dat er blijkt 
en luistert stil naar al je vragen. 
 
Hij houdt je vaak de spiegel voor, 
die Zijn gelaat zacht op laat lichten. 
En met een fluistering in je oor, 
vraagt steeds je oog op Hem te richten. 

Kortrijk 
Bloemistenstraat 2a – 8500 Kortrijk  Consulent: Ds. Peter Smits 
Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur  Kerkstraat 19 
Bankrekening:  9200 Dendermonde 
IBAN: BE55 0910 1044 8444  GSM: 0470/ 54 19 59 
BIC: GKCC BEBB  Mail: pchsmits@gmail.com 
 
Kerkenraad: 
Contact: Benoit Baelde 0476/ 85 52 05 – mail: benoit_baelde@msn.com  
Levi Deheeger                 0468/ 25 05 62 Petra Boeije      0472/ 56 26 24 
 

mailto:pchsmits@gmail.com
mailto:benoit_baelde@msn.com
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In tijd van voor- en tegenspoed, 
in dagen die je hart benauwen, 
want God trekt ’t spoor waarin je voet, 
kan voortgaan in het volst vertrouwen. 
 
Op wegen waarop Hij je leidt, 
zul je niet struikelen of vallen. 
Hij maakt ze vlak en Hij plaveit, 
waarop Hij nieuwe vreugd laat schallen. 
Want vreugde schenken is Gods doel, 
Hij immers heeft steeds ’t heil voor ogen. 
Hij schenkt je hart het blij gevoel, 
vanuit Zijn liefd’ met je bewogen. 
 
Al treft je ook het zwaarst verdriet, 
als tranen uit je ogen springen. 
Weet dan ook dat Hij naar je ziet, 
je toch weer schenkt Zijn zegeningen. 
Die Hij je in ruime mate biedt, 
waardoor je hart weer blij kan zingen, 
Vergeten dat zal God je niet, 
wat jij behoeft, Hij schenkt de dingen. 
 
Blijf maar steeds gaan aan ’s Heren hand, 
wiens liefde nooit van je zal scheiden. 
Wanneer je trekt door stad en land, 
door bossen en langs groene weiden. 
Want God wil sieren ’t levenspad, 
begaanbaar met de mooiste bloemen. 
Maar bovenal onthoudt steeds dat, 
Hij blijft jouw kind, Zijn liefste noemen. 
 
(geselecteerd door Benoit Baelde) 
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Erediensten  
 
Donderdag 1 april 19.00 uur – Avondmaalsviering regiokerken 
Witte Donderdag  Met ds. Eleonora Hof, Elly Bouman en Gert-Jan Kroon 
 
Vrijdag 2 april  19.00 uur – Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon 
Goede Vrijdag  Avondgebed 

20.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook 
 
Zondag 4 april   9.00 uur – Eerste dienst  
Eerste Paasdag  11.00 uur – Tweede dienst 

Paasviering, met Maaltijd van de Heer 
    Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon 
 
Zondag 11 april  9.45 uur – Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon 
Tweede van Pasen 11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook 
 
Zondag 18 april  9.45 uur – Voorganger: dhr. Luc Vangampelaere 
Derde van Pasen  11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook 
 
Zondag 25 april  9.45 uur – Voorganger: ds. Gert-Jan Kroon 
Vierde van Pasen  11.30 uur: Opname beschikbaar via mail en Facebook 
 
Aanmelden is nog verplicht: neem contact op met ds. Gert-Jan Kroon.  
Als er plaats is, dan ontvangt u op zaterdag een bevestiging.  

Menen 
Stationsstraat 86 – 8930 Menen  Predikant: Ds. Gert-Jan Kroon 
Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur  Stationsstraat 86 – 8930 Menen 
www.kerktijden.nl/gem/1627  Tel.: 056/51 25 31 
Bankrekening VPKB Menen:   GSM: 0489/94 89 74 
BE17 0000 4619 3521     Mail: kroongertjan@gmail.com 
Facebook: protestantsekerk.menen 
 
Kerkenraad: 
Kimberly Tytgat    0495/21 17 85   Dirk Tytgat   056/51 18 88 

Johan Yvelaar    00 33/666 64 22 89  
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Bij de diensten 
 
En toen werd het weer Pasen! Het hoogtepunt in het kerkelijke jaar. De Zoon is 
immers naar de aarde gekomen met deze bedoeling: om zijn leven te geven 
voor ons. Daarna is Hij verheerlijkt: zijn opstanding uit de dood is er voor Jezus’ 
tijdgenoten het tastbare bewijs van.  
Ook wij, die eeuwen later leven, delen in die vreugde van het nieuwe leven, 
dankzij de Heilige Geest, die ook in onze harten is uitgestort. 
 
- Op Witte Donderdag 1 april, een dienst in Ieper voor onze regiokerken, gaat 
het in de preek over Johannes 6,51, waar Jezus zichzelf aanduidt als “het 
levende brood, dat uit de hemel is neergedaald”. We vieren dan ook het 
Avondmaal. 
- Op Goede Vrijdag 2 april lezen we in de avond uit Johannes 18 en 19, en 
houden we een avondgebed. 
- Op Paaszondag 4 april komt de boodschap van Jezus’ opstanding van de 
doden uit Marcus 16,1-20. Een beetje een omstreden tekst, want vers 9 t/m 20 
zouden niet “echt” zijn? – En toch is de Heer waarlijk opgestaan. 
 
Vanaf zondag 11 april hoop ik een serie preken te houden over het koninkrijk 
van God. Of moeten we zeggen: het koningschap, de heerschappij van God?  
Wat is dit voor koninkrijk of koningschap, en is het al begonnen of moet het 
nog komen? 
- zondag 11 april: Handelingen 1,6: “Heer, zult U in deze tijd het Koninkrijk 
weer oprichten voor Israël?” 
- zondag 25 april: Marcus 1,15: “Het koninkrijk van God is nabij gekomen.” 
 
Op zondag 18 april hopen we na geruime tijd de heer Luc Vangampelaere te 
begroeten als gastvoorganger. We zien uit naar zijn komst. 
 
De geluidsopname van de dienst wordt rond 11.30 uur op het internet gezet.  
 
 
De Paasweek 
 
In de week voor Pasen staan er twee extra diensten gepland. Op Witte 
Donderdag wordt in de Protestantse Kerk van Ieper de jaarlijkse regionale 
Avondmaalsdienst gehouden. Helaas is er dit jaar een beperkt aantal plaatsen. 
Mocht u toch willen meekomen, meld u dan even bij ds. Gert-Jan Kroon. 
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Op Goede Vrijdag lezen we in de kerk samen het verslag van de kruisiging uit 
Johannes 18 en 19, afgewisseld met passende muziek en een Avondgebed. De 
geluidsopname komt op het internet. 
En dan de Paaszondag. Er gaan twee diensten door in de voormiddag: om 9 uur 
en om 11 uur. U mag zich voor één van die diensten aanmelden. Omdat het 
dan ook de eerste zondag van de maand is, houden we de Maaltijd van de 
Heer, met het oog op onze glorierijke toekomst. Jezus heeft gezegd: “Ik zal de 
beker nieuw met u drinken, in het Koninkrijk mijns Vaders.”  
Na de dienst is er nog een lekkere Paas-verrassing voor de aanwezigen…  
Alvast goede dagen gewenst! 
 
Collecte april  
 
De tweede collecte in de maand april is bestemd voor het recreatiewerk van de 
Stichting Grote Witte Tent in Dillingen, in Luxemburg.  
De voorbereidingen voor de zomervakantie van 2021 zijn inmiddels gestart. Op 
de website van de organisatie zal het definitieve programma te zijner tijd 
worden bekend gemaakt.  
U kunt ook een gift overmaken op rekening NL06 INGB 0000 0707 22.  
 
Jarigen in de maand april 
 
- Vrijdag 16 april:   Rozanne Vanhee; adres om een kaartje te sturen: 
     WZC St Jozef, St. Maartenplein 15, 8560 Moorsele 
- Zaterdag 25 april:  Johan Yvelaar 
 
Proficiat en Gods zegen op uw nieuwe levensjaar! 
 
Bloemetje van de maand 
 
Dit wordt maandelijks geschonken door de damesclub. Het gaat in de maand 
april naar Rozanne Vanhee, voor haar verjaardag.  
 
Zieken en ouderen 
 
François ligt nog altijd in de kliniek in Roeselare. Er gebeurt van alles in de 
wereld, maar het gaat aan hem voorbij, want hij wordt nog in slaap gehouden. 
Op het moment van schrijven zijn er hoopvolle tekenen. Bid voor hem, zijn 
vrouw Muriël en de kinderen en kleinkinderen. 



Regionieuws                                       maart 2021                                        Pagina 14 

Nancy T. en haar man zijn helaas ook getroffen door Covid-19. Van harte 
beterschap gewenst. 
Martha was vorige week na geruime tijd weer in de kerk, met de eigen auto! 
Veel succes gewenst met de verdere revalidatie van de heup. 
Goede paasdagen ook voor onze gemeenteleden in de woonzorgcentra: 
Odette en Julia. Ook denken we aan José en Olga, en bidden om verlichting van 
de pijnen. Veel sterkte gewenst, ook voor Ralph G. en Robert L. die op hoge 
leeftijd zijn, evenals Charlotte, en Nelly, die we regelmatig mogen zien. 
Een hartelijke groet met deze boodschap: “Jezus leeft, en wij met Hem!” 
 
Kleine gemeente heeft de toekomst 
door Prof. dr. Henk de Roest (mei 2016) 
 
In mijn archief kwam ik dit artikel tegen, waarin de positieve kanten van het 
kleine-gemeente-zijn worden onderstreept. – GJK 
 
Kerk-zijn in de toekomst is niet 
voorbehouden aan allerlei 
bijzondere missionaire initiatieven. 
Iedere bestaande gemeente heeft 
perspectief, betoogt prof. dr. Henk 
de Roest.  
 
Het beroep van predikant in een 
plaatselijke gemeente blijft jonge 
mensen aanspreken. Je zou denken 
dat er van een krimpende kerk geen 
aantrekkingskracht uitgaat. Jonge 
mensen kennen deze situatie echter 
al jaren en het deert hen in het 
geheel niet. Ze willen hun gaven, 
geloof en bezieling voluit inzetten 
voor wat zij zien als een kostbare 
gemeenschap: de lokale kerk.  
De predikanten van de komende 
jaren representeren daarmee naar 
mijn inzicht een veelbelovende visie 
op het lokale kerk-zijn. Daarin wordt 
niet zorgelijk geklaagd over verlies 

of gesteld dat het allemaal geheel 
anders moet in de gemeente. Het 
uitgangspunt wordt genomen in de 
werkelijke situatie en in het eigen 
zelfverstaan. Het begin van elke 
christelijke geloofsgemeenschap 
zien zij in de verwondering om wat 
mensen in de relatie tot Christus, de 
Heer van de kerk, wordt geschonken 
en wat zij in deze relatie ontdekken, 
ervaren en leren. Dat mensen zich 
Zijn eigendom mogen weten, dat is 
het wonder! 
 
Deze visie sluit denk ik aan bij de 
brieven in het Nieuwe Testament. 
Een gemeente bestaat in het prille 
begin van het christendom uit 
maximaal veertig mensen, in 
verbondenheid met andere 
gemeenten van ongeveer dezelfde 
omvang. Voor een gemeente van 
deze omvang geldt inderdaad: als 
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één lid lijdt, lijden alle leden mee, 
en als één lid vreugde ontvangt, 
delen allen daarin. Als ik Paulus 
samenvat, lijkt hij te zeggen: “Jullie, 
klein groepje mensen dat bij Junia of 
Prisca en Aquila aan huis gemeente 
vormt, jullie stellen in de ogen van 
jullie cultuur niets voor, maar jullie 
zijn geroepenen, jullie zijn geliefden, 
jullie zijn rechtvaardigen, jullie zijn 
heiligen, doordat je opgenomen 
bent in een uniek en bezielend 
verband.” 
 
Nemen wij de huidige tijd als ons 
uitgangspunt, dan heeft dit grote 
gevolgen voor de waardering van 
iedere bestaande gemeente, nu en 
in de toekomst. Bestaat een 
gemeente alleen uit ouderen, dan 
kan zij missionair zijn ván en vóór 
ouderen. Haar ”doelgroep” is er al: 
ouderen zullen er altijd zijn, sterker 
nog, er komen er steeds meer als 
we de veranderende 
bevolkingspiramide mogen geloven. 
Deze gemeente waardeert hoe er 
onderlinge zorg en ondersteuning 
wordt gegeven. Zelfs een 
gemeentelid van 90 jaar zou nog de 
spil van een telefooncirkel kunnen 
zijn. Zij kan met al haar ervaring en 
levenswijsheid heel goed luisteren 
en verbinden. Deze gemeente 
waardeert ook hoe ze samen, 
bijvoorbeeld in leesgroepen, elkaar 
ondersteunen en van elkaar leren. 
 
Er is echter in onze tijd nog iets aan 

de hand: God is volop aan het werk. 
Een lokale gemeente doet er dan 
ook goed aan om samen te 
bespreken waar in haar omgeving 
haar door God gegeven roeping ligt. 
Ze moet geen heil zoeken in 
onhaalbare modellen voor kerk-zijn. 
Opnieuw, juist vanuit het geheim 
van het geloof, vanwege haar 
roeping, hoeft zij zich niet te laten 
meeslepen in een deprimerende 
ondergangsstemming. Wanneer de 
kerk haar uitgangspunt neemt in het 
bestaande, betekent dit dat 
pastoraat, kerkdiensten, 
begrafenissen, huwelijken, maar ook 
diaconale maaltijden, gezien kunnen 
worden als de kern van de 
plaatselijke gemeente. Daarin leeft 
de gemeente, daarin is zij missionair. 
 
Is dat voldoende voor haar 
voortbestaan? Nee, levend geloof is 
daarvoor een voorwaarde. 
Daarnaast is belangrijk dat 
kerkmensen andere mensen 
uitnodigen om aan het leven van de 
gemeente deel te nemen. Mensen 
nemen mensen mee. Zo is het vanaf 
het prilste begin van de kerk gegaan. 
Dat mensen getuige zijn in het 
alledaagse leven, in hun eigen 
omgeving. Van ambtsdragers vraagt 
dit vooral om momenten te creëren 
voor geloofsgesprek, om de 
relevantie van geloof en kerk voor 
het alledaagse leven te verhelderen 
en om de gemeenteleden toe te 
rusten tot getuige-zijn. 
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Tenslotte: in onze tijd zijn mensen in 
sommige levensfasen niet zo bezig 
met geloof. In een bepaalde fase 
neemt de interesse toe, daarna ebt 
de belangstelling wellicht weg, om 
mogelijk aan het einde van het 
leven weer terug te keren. Men 
komt er niet helemaal los van. Het is 

dan ook mogelijk dat iemand die 
jarenlang geen kerk van binnen 
heeft gezien, diep getroffen wordt 
en een schat voor haar ziel ontdekt.  
 
Zo kan het gaan wanneer een 
geloofsgemeenschap een levende, 
bezielde gemeente is!

 
Activiteiten 
 
- Iedere vrijdagavond     19.00 uur: Bidstond – zie onderstaand 
- Vrijdag 9 april      19.00 uur: Bijbelstudie 

‘Het koninkrijk van God’ (Psalm 110). 
- Dinsdag 13 april     19.00 uur: Kerkenraadsvergadering 
- Vrijdag 7 mei      19.00 uur: Bestuursvergadering 
- Zaterdag 29 mei     9.30 uur: Districtsvergadering –  

Bestuursverkiezingen 
 
Het Zoom-adres van de bidstond en de Bijbelstudie is: 
https://us02web.zoom.us/j/73665735385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    – Die in onze plaats wilde staan –    

https://us02web.zoom.us/j/73665735385
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Erediensten 
 
Donderdag 1 april 19.00 uur: Gezamenlijke viering te Ieper     
Witte Donderdag  Voorgangers: ds. G.J. Kroon, E. Hof, E. Bouman 
 
Vrijdag 2 april  Online eredienst vanaf 19.00 uur  
Goede Vrijdag  Voorganger: ds. Elly Bouman 
    m.m.v. gemeenteleden 
 
Zondag 4 april  Voorganger: ds. Elly Bouman 
Pasen   Ouderling van dienst: Moseray Kargbo 
 
Zondag 11 april  Voorganger: ds. Elly Bouman 
2e van Pasen  Viering Heilig Avondmaal 

Ouderling van dienst: Harry Houbrechts 
 
Zondag 18 april  Voorganger: ds. Elly Bouman 
3e van Pasen  Diaken van dienst: Matthias Stolz 
 
Zondag 25 april  Voorganger: mw. Els Maassen 
4e van Pasen  Ouderling van dienst: Carl Feryn, Harry Houbrechts 
 
Zondag 2 mei  Voorganger: ds. Elly Bouman 
5e van Pasen  Ouderling van dienst: Moseray Kargbo 

Roeselare 
Jan Mahieustraat 21 – 8800 Roeselare Predikant: Ds. Elly Bouman 
Kerkdienst: Zondag 10.00 uur   Adriaen Willaertstraat 12-14 

8800 Roeselare 
Bankrekening De Geuzentempel:  Tel.: 051/70 93 32 
BE53 0011 5641 0253    GSM: 0471/17 05 58 
http://protestantsekerkroeselare.be  Mail: elizabethvdm08@gmail.com 
 
Kerkenraad: 
Dhr. H. Houbrechts 056/72 66 71  Mw. L. Hahury 051/72 35 35 

Dhr. C. Feryn         0491/92 58 31 Diaken: 
Dhr. M. Kargbo   051/25 41 83 Dhr. M. Stolz 051/69 71 30 
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Bij de diensten 
Even hadden we verwacht met Pasen weer met meer mensen te mogen 
samenkomen, maar helaas blijkt dat de coronabesmettingen weer toenemen 
en zullen de regels niet versoepeld worden.  
Zolang er geen nieuwe maatregels zijn, blijven we ’s zondags op twee 
momenten samenkomen: om 10.00 uur en om 14.00 uur; en op 25 april om 
10.00 en 12.00 uur. Er mogen maximaal 12 personen boven de 12 jaar 
aanwezig zijn en kinderen onder de 12 jaar mogen er altijd bij. U bent dus 
hartelijk welkom in de erediensten!  
Meld u wel vooraf aan bij ds. Bouman via e-mail of telefoon. Voor hen die 
(nog) niet naar de kerk komen is er iedere week een thuisviering, met daarin 
de lezingen en preek van die zondag, online te volgen. 
 
De gezamenlijke viering op Witte Donderdag gaat door in de Protestantse kerk 
te Ieper en begint om 19.00 uur. We hopen dat er vanuit iedere gemeente in 
de regio een paar mensen aanwezig kunnen zijn, maar het mogen er in totaal 
niet meer dan 15 zijn. Dus het is nodig u vooraf aan te melden.  
 
De kerkenraad heeft besloten om op Goede Vrijdag een online dienst uit te 
zenden waarin het lijdensevangelie naar Johannes wordt gelezen. De lezingen, 
die worden verzorgd door catechisanten, worden afgewisseld met passende 
liederen en muziek.  
 
Dan op 4 april is het Pasen. Pas nog stonden we stil bij Jezus’ woorden “Ik ben 
de opstanding en het leven,” op Paasmorgen verschijnt Hij als de levende aan 
hen die Hem dood waanden. Bij het lege graf wordt heel ons denken en voelen 
ondersteboven gekeerd, daar breekt nieuw leven door, leven dat mensen zó 
raakt dat zij worden tot boden van heil! 
 
Op de volgende Paaszondagen sluiten we aan bij een heel oude traditie. In de 
vroege kerk van de eerste eeuwen werden de Psalmen van Israël aangewend 
bij het vieren en betuigen van de Paasboodschap. Vooral in de liederen die 
Gods scheppende en bevrijdende daden voor Zijn volk bezingen, herkende 
men dezelfde Goddelijke hand die Jezus Christus over de machten van zonde 
en dood deed triomferen. Zo gaan we weer de onlosmakelijke verbinding zien 
tussen wat wij kennen als Oude en Nieuwe testament. We ontdekken dan dat 
de Opstanding van Jezus alles te maken heeft met Gods weg met Israël.  
Jezus zelf zag Zijn gang naar kruis en opstanding in het verlengde van die weg 
van God met Israël. Zie maar in het Evangelie hoe Hij Pesach vierde en het 
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Hallel (Psalmen 113-118) zong tijdens zijn laatste Pesachmaaltijd.  
We lezen op 11 april Psalm 114. Pasen krijgt in deze Psalm kosmische trekken, 
wat we ook terug zien in de eerste verzen van Mattheus 28. We vieren op deze 
zondag ook de maaltijd van de Heer. 
Op 18 april lezen we Psalm 33, waarin we tal van prachtige paasmotieven 
ontdekken en die in Kolossenzen 1,13 en volgende verzen gerelateerd zijn aan 
Christus, waardoor het alles een wereldwijd perspectief krijgt.  
 
Op zondag 25 april hopen we mw. Els Maassen als gastvoorganger in ons 
midden te hebben. De diensten gaan dan door om 10.00 en 12.00  uur.  

ds. EB 
 
Jezus gaat ons voor – afronding Paasproject met de kinderen  
 
Gedurende de veertigdagentijd hebben we de ‘Ik ben’-uitspraken van Jezus 
gehoord. De kinderen hebben iedere week een symbool gekleurd en we 
luisterden telkens naar het projectlied. Op Pasen komen alle ‘Ik ben’-woorden 
van Jezus samen in Zijn verschijning als de Levende. Zijn woorden waren niet 
slechts woorden, maar ze zijn wie Hij werkelijk is: het water en het brood dat 
leven geeft, het licht voor de wereld, de goede herder, de weg, de waarheid en 
het leven, de ware wijnstok en de opstanding en het leven. Op Pasen komt het 
alles samen en verschijnt Hij als de Levende die ons leven is! 
 
Collecten  
 
Bij het uitgaan van de erediensten wordt er gecollecteerd. De opbrengst van de 
collectes is voor het voortgaan van het kerkenwerk. Eén keer per maand, op de 
Avondmaalszondag, wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel.  
De Avondmaalscollecte op 11 april zal bestemd zijn voor ‘Ik help een kind’ een 
project in Rwanda dat we via Protestantse Solidariteit kunnen steunen.  

Door onze bijdrage in de collecte helpen 
we jongeren in Rwanda om de kosten voor 
school en internaat te betalen zodat zij 
een Middelbare school kunnen behalen.  
U mag uw bijdrage ook overmaken op de 
bankrekening van VZW de Geuzentempel, 
IBAN: BE53 0011 5641 0253. Vermeld als 
omschrijving: ‘Ik help een kind’. 
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Bijbelleeskring  
 
Vaak hebben we als Bijbelleeskring boeiende ontmoetingen rond het Woord 
van God. Tijdens één van de avonden lazen we Johannes 11,1-44: een 
hoofdstuk waarin wordt beschreven dat Lazarus was gestorven en door Jezus 
wordt opgewekt uit de dood. We hoorden daarin ook hoe er in die tijd en 
cultuur rouw werd bedreven.  
Dat ging gepaard met luid wenen, iets wat wij in onze westerse samenleving 
niet kennen, maar wat onze Afrikaanse zusters en broeders heel goed kennen. 
We praatten erover door hoe dan de ervaring is als je in België komt. En wat 
blijkt? Na een aanvankelijke cultuurshock volgt langzaam maar zeker de 
aanpassing aan de cultuur hier. Terwijl ik als westerling me juist begon af te 
vragen of wij niet iets missen wat zij wel hadden?    
De volgende samenkomsten zijn op vrijdagavond 9 en 23 april, van 19.00-20.30 
uur in de kerk. Ook nieuwe deelnemers zijn welkom.    Ds. EB 
 
 
Bidstond in de kerk 
 
De bidstond gaat door op woensdagavond 14 april voorafgaande aan de 
Bijbelstudie, van 18.30 -19.30 uur in de kerk. Tijdens de bidstond lezen we een 
Bijbelgedeelte en praten daarover door. Daarna brengen we onze dank- en 
voorbeden tot God in gebed.   
 
Bijbelstudie over racisme en discriminatie 
 
In verband met de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 
maart) stonden we in de eredienst stil bij deze thematiek. De kanselboodschap 
van de Synodevoorzitter werd aan het begin van de dienst voorgelezen en we 
besloten om de eerstvolgende Bijbelstudie aan dit onderwerp te wijden. We 
maken daarbij gebruik van de brochure die daartoe is aangereikt vanuit de 
werkgroep Kerk in de samenleving en de verantwoordelijke vorming.  
De Bijbelstudie gaat door op woensdagavond 14 april van 19.30-21.00 uur in 
de kerk. Om alles coronaproof te laten verlopen is het belangrijk dat u zich  
vooraf even aanmeldt bij de dominee.  
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Catechese voor tieners  
 
Van 5 tot 18 april is het Paasvakantie. Fijn om even tijd te hebben voor iets 
anders en de catechese ook net iets anders te doen dan anders. Op donderdag 
8 april houden we een creatieve middag, waarin nieuw leven centraal staat.  
We beginnen om 14.00 uur en komen samen in de kerk. Rond 16.00 uur sluiten 
we af. Allen welkom! 
 
Belijdeniscatechese 
 
De wekelijkse belijdeniscatechese blijft in april doorgaan op woensdagmiddag. 
Als de coronamaatregels het toelaten, hopen we binnenkort ook enkele 
ontmoetingen te plannen met jongeren uit andere tradities.  
Voorlopig gaan we verder in gesprek n.a.v. de thema’s in het boek ‘In goed 
vertrouwen.’ We komen iedere woensdagmiddag om 16.00 uur samen in de 
kerk.  
 
Open kerk 
 
Op dinsdagmorgen is het markt in Roeselare. Vanwege de markt is de kerk op 
dinsdagvoormiddag open. Ieder die dat wil is welkom voor een moment van 
stilte en/of gebed in de kerk. De kerk is open van 10.00 tot 12.00 uur.  
Wie op een ander moment wil binnenstappen kan terug op donderdagmiddag 
tussen 17.00 en 18.00 uur. Iedereen die even binnen wil stappen is welkom! 
 
Psalmen bidden in corona-tijd 
 
Hoe kwamen we er ook alweer toe, om psalmen te gaan bidden in corona-tijd? 
Het begon zo: In november vorig jaar werd er opnieuw een lockdown 
afgekondigd. Toen rees het idee om psalmen de gaan bidden.  
Op 3 november kon u het volgende zien op de Facebookpagina van de kerk:  
“Nog niet zo lang geleden werd ik geraakt door wat Bonhoeffer schreef over de 
Psalmen (zie het Regionieuws van juli 2020). Het hele Psalmenboek ziet hij als 
antwoord op de vraag die de leerlingen ooit aan Jezus stelden: “Heer, leer ons 
bidden.” De Psalmen waren voor Bonhoeffer een gebedenboek en dat was niet 
alleen voor hem zo. Vele gelovigen hebben de Psalmen gebeden, allereerst de 
gelovigen uit oude tijden, het Verbondsvolk van God. Ze zijn dus in de eerste 
plaats een Joods gebeden boek. En toen Gods Zoon, als ware Zoon van Israël op 
aarde kwam, bad ook Hij de Psalmen. Denk aan de bekende kruiswoorden: 
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“Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten,” (Ps. 22) en de woorden: “In 
Uw handen beveel Ik mijn geest.” (Ps. 31) 
Door Christus heeft dan ook de Kerk de Psalmen als een schat en belangrijk 
erfgoed ontvangen. In de dagelijkse getijden in de kloosters hebben ze nog 
altijd een plaats en in vele kerken worden ze gezongen. En hoewel de aandacht 
voor de Psalmen in de kerken in de laatste decennia sterk verminderd is, 
verschijnen er juist de laatste jaren weer nieuwe versies, zoals ‘Psalmen voor 
nu’ en het ‘Psalmproject’.  
De Psalmen kunnen ook nu in deze vreemde tijd veel betekenen. En dan niet 
een selectie daaruit, maar lectio continua, beginnen bij Psalm 1 en zo doorlezen 
elke dag een paar Psalmen. Het zal wel blijken dat dat niet altijd aanspreekt. 
Dat we misschien snel de neiging krijgen om onze eigen voorkeur te laten 
spreken. De éne Psalm spreekt je aan en de andere niet, roept soms zelfs 
allerlei vragen en weerstand op. Het was – opnieuw – Bonhoeffer die er voor 
waarschuwde om niet een bloemlezing uit de Psalmen te maken. Hij zei: 
“Daarmee doen we het gebedenboek van de Bijbel oneer aan en denken we 
beter te weten wat we moeten bidden dan God zelf.” Nu, dat lijkt me een goede 
reden ons niet te laten verleiden tot een selectie, maar het hele Psalmboek, 
biddend te lezen.” 
 
Zo begon het dus vorig jaar op 3 november. Enkele mensen luisteren dagelijks 
naar de Psalmlezing en zelf ervaar ik het als een zegen om zo de Psalmen te 
kunnen delen en er zelf in meegenomen te worden.  
Nu, aan het begin van april hebben we al meer dan 100 psalmen gelezen. In de 
stille week voor Pasen grepen we even vooruit naar de Psalmen 113-118, het 
zogenaamde Hallel. Dat zijn de Psalmen die Israël zong en zingt met Pesach. 
Ook Jezus was ermee vertrouwd. In Matteüs 26,30 lezen we: “Toen zij (Jezus 
en de leerlingen) de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de 
Olijfberg.” Vanaf dan volgen het verraad, de veroordeling en de kruisiging van 
Jezus en zien we hoe de Psalmen een profetische diepgang hebben. Plotseling 
zien we in Psalm 116,3-4 Jezus in Zijn lijden en dood: “Banden van de dood 
hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik 
ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de HERE aan: 
Och, HERE, bevrijd mijn ziel!”  
En als we dan vandaag als gemeente de jubeltoon van Pasen horen dan klinken 
als vanzelf de profetische klanken van de Psalmen: “Loof de HERE, alle volken, 
prijs Hem alle naties,” en: “De steen die de bouwers verworpen hadden is tot 
een hoeksteen geworden.” 
Prachtig is het om jezelf zo luisterend, biddend en zingend te laten zegenen! 
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Wie zich nog niet aanmeldde bij de Facebookgroep van de Protestantse kerk 
Roeselare, kan dat nog altijd doen.       ds. EB  
 
 
Verjaardagen 

 
2 april: Isabel Da Costa Nzau 
6 april: Margit Ghillemyn 
9 april: Erik Kargbo 
24 april: Helene Yolande Nzie 
28 april: Karin Bakker 
30 april: Rafael Sette 
 
Allen een mooie verjaardag en Gods zegen toegewenst 
voor het nieuwe levensjaar.  
 
 

Agenda 
 
Dinsdag 6 april, 10.00-12.00 uur:   Open kerk 
Woensdag 7 april, 16.00 uur:   Belijdeniscatechese in de kerk 
Donderdag 8 april, 14.00-16.00 uur:  Tienercatechese in de kerk 
Donderdag 8 april, 17.00-18.00 uur:  Open kerk 
Vrijdag 9 april, 19.00 uur:    Bijbelleeskring in de kerk 
Dinsdag 13 april, 10.00-12.00 uur:   Open kerk 
Woensdag 14 april, 16.00 uur:   Belijdeniscatechese in de kerk 
Woensdag 14 april, 18.30 uur:   Bidstond in de kerk 
Woensdag 14 april, 19.30-21.00 uur:  Bijbelstudie in de kerk 
Donderdag 15 april, 17.00-18.00 uur:  Open kerk 
Dinsdag 20 april, 10.00-12.00 uur:   Open kerk 
Woensdag 21 april, 16.00 uur:   Belijdeniscatechese in de kerk 
Donderdag 22 april, 17.00-18.00 uur:  Open kerk 
Vrijdag 23 april, 19.00-20.30 uur:   Bijbelleeskring in de kerk 
Dinsdag 27 april, 10.00-12.00 uur:   Open kerk 
Woensdag 28 april, 16.00 uur:   Belijdeniscatechese in de kerk 
Donderdag 29 april, 17.00-18.00 uur:  Open kerk 
Zaterdag 1 mei, 14.00 uur:    Catechese voor tieners in de kerk 
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