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God maakt de hele aarde nieuw (Ps. 104,30)
Dominee Eleonora Hof, Ieper
Pinksteren legt een hele nieuwe
glans over ons leven: we weten dat
de Heilige Geest in ons leeft en ons
troost en ons leidt. Maar het mooie
van Pinksteren is dat de Geest van
God niet beperkt is tot de mensen,
maar actief is in de hele schepping!
Het is een daad van geloof, om nog
steeds te belijden dat Gods Geest op
aarde werkt. Want dat lijkt wel
tegen-intuïtief. Al die soorten die op
uitsterven staan, de mensen die een
vroege dood sterven vanwege de
luchtvervuiling, de werkers die niet
meer op het land kunnen werken
vanwege de hitte, het plastic in de
oceanen. Elke dag horen we meer
verontrustende berichten.
Deze tegenkrachten zijn niet de
krachten die van God zelf vandaan
komen. Ze zijn niet creatief, niet
kunstig, niet veelkleurig. In plaats
daarvan maken ze de kleur en de
diversiteit van de wereld juist
minder.
Juist als we bezorgd zijn over de

tegenkrachten die Gods goede
schepping vernietigen, mogen we
luisteren naar een ander geluid:
namelijk dat de aarde vol is van
Gods vingerafdrukken. In Psalm 104
lezen we:
“Hoe veelzijdig is wat U doet, o
HEER, Alles hebt U met wijsheid
gemaakt: De aarde is vervuld van
uw kunstenaarschap.” (vers 24,
Willibrordvertaling).
Dat betekent dat de aarde door God
zelf met wijsheid gemaakt is. God is
de grote kunstenaar. Hij is als het
ware het origineel. Als wij creatief
bezig zijn, dan volgen we God als de
kunstenaar. Als we een wandeling in
de natuur maken, dan komen we
God tegen als kunstenaar. Ik vind dit
zelf een heel mooie manier om over
God te spreken, omdat het zo
dynamisch is, zo actief.
Voor de schrijver van Psalm 104
staat God aan de basis van alles wat
leeft. Alles is van God afhankelijk.
Als Gods levenskracht niet op de
aarde is, dan zijn de mensen en de

dieren helemaal nergens meer.
Daarom vraagt de Psalmist ook aan
God:
“Maar geeft U Uw adem, dan
worden zij herschapen (dat zijn de
dieren in de zee, en ook op het land
natuurlijk). U maakt de aarde weer
helemaal nieuw.”
Want in het Hebreeuws zijn adem
en geest hetzelfde. Andere
vertalingen zeggen dan ook: Als God
de Geest geeft, dan wordt alles
weer herschapen.
Deze belofte vieren wij met
Pinksteren. Dat het Gods Geest is
die levend maakt, die alles weer
nieuw maakt.
We mogen het fluisteren als we het
niet meer zien zitten, als alles grauw
en kleurloos lijkt: “U maakt de aarde
weer helemaal nieuw.” We mogen
het aan elkaar doorvertellen, als de
ander er doorheen zit, in de miserie
zit: “God maakt de aarde weer
helemaal nieuw.”
Want God heeft niet alleen ons als
mensen op het oog, maar ziet dat
wij onderdeel zijn van een groter
geheel. Even kort door de bocht
gezegd: het draait in het geloof niet
alleen om mensen. Nee, de hele
aarde, de hele schepping doet mee.
Daarom hebben wij ook een grote
verantwoordelijkheid. Om
bijvoorbeeld dieren goed te
behandelen waar we maar kunnen.
Om ons druk te maken over heel

concrete zaken, zoals bijvoorbeeld
de bijensterfte of het overmatig
gebruik van landbouwgif. Want alles
wat we doen voor Gods wereld,
doen we voor God zelf. En bij alles
wat we doen om die wereld
kleurrijker te maken, krijgen we de
hulp van Gods Geest. Want het is
die Geest van God die de aarde
nieuw zal maken. De Geest kunnen
we niet voor onszelf houden. God
deelt genadig uit van die Geest.
Daarom gebruiken we ook dat
ouderwetse woord, de “uitstorting”
van de Heilige Geest. Denk maar aan
een plensbad, aan een flinke bak
water die je over je heen gestort
krijgt. Zo raak je als het ware
helemaal doorweekt, helemaal
doordrenkt, van die Geest.
Want God is een gulle, vrijgevige
God. Hij heeft zich als het ware
helemaal uitgeleefd in zijn
schepping en de schepping zo
kleurrijk en kunstig mogelijk
gemaakt. En met Zijn Geest leeft hij
zich als het ware ook helemaal uit
op ons. Om ons steeds meer op
Christus te laten lijken. Zodat we
steeds meer zullen stralen van
liefde. Liefde voor God, liefde voor
elkaar, en ook liefde voor deze
mooie maar ook zo beschadigde
wereld.
Dat is het wonder van Pinksteren:
Open ogen en een doorweekt hart,
vol van liefde.
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Ieper
Beluikstraat 19 – 8900 Ieper
Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur
Bankrekening:
BE36 9792 4927 8281 – BIC: ARSPBE22
Website: protestantsekerkieper.com

Predikant: Ds. Eleonora Hof
Beluikstraat 19 – 8900 Ieper
GSM: 0493/84 86 89
Mail: eleonora.hof@gmail.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

Agenda
Zondag 6 juni
1e na Trinitatis

10.00 uur: Eredienst met ds. Jo Jan Vandenheede
Kerkenraad: Annick Dejoncheere
Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Geert

Dinsdag 8 juni

20.00 uur: Bestuursraad in de kerk

Woensdag 9 juni

14.30 uur: Kerkenraad bij Nele

Zondag 13 juni
2e na Trinitatis

10.00 uur: Eredienst met
Heilig Avondmaal
Kerkenraad: Nele Lemaire
Organist: Christophe Vanhecke - Lector: Guy
11.00 uur: Onthulling naam kerk met receptie
(onder voorbehoud)

Zondag 20 juni
1e van de zomer

10.00 uur: Eredienst met ds. Eleonora Hof
Kerkenraad: Annick Dejoncheere
Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Eveline

Zondag 27 juni
2e van de zomer

10.00 uur: Eredienst met ds. Eleonora Hof
Heilig Avondmaal
Kerkenraad: Nele Lemaire
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Organist: Daniël Verlinde - Lector: Geert
11.00 uur: Gemeentevergadering met jaarverslag
Dinsdag 29 juni

19.30 uur: Bijbelkring - groep 3 en 4

Zondag 4 juli

10.00 uur: Eredienst met ds. Axel Rooze
Kerkenraad: Annick Dejoncheere
Organist: Daniël Verfaillie – Lector: Guy

Persoonlijk bericht van de dominee
Deze afgelopen maand is voorbij gevlogen. Het voelt als een soort van
tussenmaand. Vorige maand schreef ik al dat de vaccinaties goed op stoom
waren gekomen en dat we uitkeken naar meer mogelijkheden voor de
komende periode. Gelukkig zijn de vaccinaties nog steeds in hoog tempo
doorgegaan, maar de protocollen voor de erediensten zijn nog niet versoepeld.
We kijken reikhalzend uit naar wat 9 juni zal brengen aan versoepelingen. We
weten wel dat er is afgesproken dat er 100 mensen maximum in een
kerkgebouw aanwezig mogen zijn, maar we weten nog niet wat de bijkomende
voorwaarden zullen zijn, en die zullen ongetwijfeld gesteld worden. De 100
aanwezigen zullen er in de praktijk dus minder zijn. Dat betekent ook dat er
nog veel onzeker is over de viering van 25-jaar kerkgebouw. We hebben in
ieder geval met Pinksteren aandacht besteed aan de trouw van God en het
doorgaande werk van de Geest, ook hier in Ieper. Dat is iets om heel dankbaar
voor te zijn.
We gaan er in ieder geval vanuit dat we op 9 juni wel weer koffie kunnen
drinken in de buitenlucht. We hebben al één keer onze terrasjes buiten kunnen
zetten, en precies die zondag was het ook nog geweldig weer. Het deed veel
deugd om in een ontspannen sfeer bij te praten, en zelfs een aantal buren en
sympathisanten van de kerk te mogen ontvangen. Zulke gelegenheden zijn erg
belangrijk om het samen-gemeentezijn tot uitdrukking te brengen. Maar
helaas bleek dat wij te optimistisch zijn geweest: wij gingen uit van de
algemene maatregelen voor de bevolking, waar het koffiedrinken mogelijk
was. Maar de protocollen voor de erediensten zijn strenger dan de
maatregelen voor de algemene bevolking. Dat is een heel zure situatie, maar
op dit moment is het even niet anders. Nog twee zondagen geduld, en dan
gaan we voor de tweede keer onze terrassen opbouwen. Vrijwilligers om te
helpen serveren én om lekkere dingen mee te nemen blijven van harte
-4-

welkom. En in juni gaan we al de laatste maand in voor de zomervakantie. We
willen die laatste maand goed benutten door een gemeentevergadering te
plannen op 27 juni. Ik kijk er al naar uit om jullie plannen en wensen voor de
periode na de zomer te horen. Zelf ben ik een groot deel van juli op vakantie,
en hoop dan weer met nieuwe moed in augustus aan de slag te gaan.

Wat komt?
Volgens de strikte, opgelegde maatregelen kunnen we voorlopig nog steeds
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. We hopen op versoepelingen
begin juni, uiteraard stellen we u hiervan tijdig op de hoogte.
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Verlof predikant van maandag 28 juni t.e.m. zondag 18 juli. Voor alle pastorale
zaken kunt u in die periode terecht bij de kerkenraadsleden Nele en Annick.
Op Pinksteren 1996 werd het nieuwe kerkgebouw ingewijd. Dit jaar vieren we
dus ons 25-jarig jubileum. Dit laten we uiteraard niet zomaar voorbijgaan.
Daarom wordt op zondag 13 juni de nieuwe naam van de kerk aan de gevel
onthuld. Na de onthulling wacht de aanwezigen een bescheiden receptie.
Let wel: we schrijven nog steeds ‘onder voorbehoud’. U begrijpt dat de viering
afhankelijk is van de beslissingen van de adviesraad en de protocollen van de
VPKB.
Onze jaarlijkse gemeentevergadering gaat dit jaar door op 27 juni. Na de dienst
wordt het jaarverslag 2020 voorgelezen en krijgt u de gelegenheid
opmerkingen te formuleren. Op de agenda staat het agendapunt: beperkt
stemrecht voor sympathisanten & vrienden van de gemeente. Ook zullen we in
een groepsgesprek naar uw wensen en noden luisteren voor het komende
seizoen. We gaan er vanuit dat in september weer veel meer mogelijk zal zijn
en we daarom een min of meer normaal nieuw seizoen kunnen beleven. Dat
betekent natuurlijk wel flink wat voorbereiding én betekent ook dat we jullie
hulp en betrokkenheid nodig hebben. Noteer 27 juni dus alvast.
Wat was?
De speciale Pinksterpreek ging over hoe de Geest nog steeds doorwerkt, ook
hier en nu, ook hier in Ieper. Wilt u deze nalezen: dat kan op onze website.
Liever de preek op papier ontvangen: dat kan ook, stuur even een berichtje.
Bijbelstudies
We zijn blij dat dit seizoen de Bijbelstudies toch door hebben kunnen gaan. Dit
seizoen splitsten we de groep in drieën, waardoor de groepen een stuk kleiner
waren en het besmettingsgevaar daardoor ook een kleiner. Met mondmaskers,
afstand en ventilatie zijn we dus een heel eind gekomen. We hebben de
Pentateuch, de eerste vijf boeken van Mozes, behandeld. Veel verhalen bleken
onbekend voor de deelnemers, en het was fantastisch om deze verhalen te
bespreken. De laatste studies komen er nu aan voor elke groep: in juni sluiten
we af.
Volgend seizoen gaan we verder met de oecumenische Bijbelstudie. Het thema
is al bekend: Handelingen. We gebruiken materiaal van het Bijbels leerhuis in
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Brugge. We kijken er naar uit om weer in oecumenisch verband aan de slag te
gaan. Zodra er meer bekend is, houden we jullie op de hoogte.
Jarigen
20 juni: Theo Menheere
25 juni: Hans Van Peborgh
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’.
Dat het een steun moge zijn, een bemoediging, een teken van dankbaarheid.
Het bloemetje van juni gaat naar Roland Plysier, als bemoediging na zijn
ziekenhuisopname.

Voor de kinderen
Deze keer een mooie kleurplaat.
Zoek de tekst (Psalm 37) even op in je Bijbel en lees wat er nog meer bij staat!
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Kortrijk
Bloemistenstraat 2a – 8500 Kortrijk
Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur
Bankrekening:
IBAN: BE55 0910 1044 8444
BIC: GKCC BEBB

Consulent: Ds. Peter Smits
Kerkstraat 19
9200 Dendermonde
GSM: 0470/ 54 19 59
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
Erediensten
Zondag 6 juni, 10.00 uur: Ds. Eleonora Hof
Zondag 20 juni, 10.00 uur: Ds. Gert-Jan Kroon
Aansluitend op de eredienst van 20 juni aanstaande is er gemeentevergadering
met op de agenda ook de (her)verkiezing van een deel van de bestuursraad.
Terugblik op de voorbije eredienst met Pinksteren
Met Pinksteren ging Ds. Eefje van der Linden voor in onze gemeente, in een
sfeervolle en geslaagde eredienst. De lezing uit het Evangelie werd om beurt
gedaan door alle aanwezigen, die elk enkele verzen mochten voorlezen. Eefje
zorgde ook voor een ‘vuur’ van gekreukt en fel gekleurd papier (zie foto’s)
bevestigd op een constructie van takken en twijgen. De aanwezigen kregen
vervolgens een eigen ‘vlam’ van papier, waar ze mochten opschrijven waar zij
in de samenleving het Pinkstervuur wat aangewakkerd zouden willen zien, en
hun vlam dan bevestigen aan het grote vuur. Een heel geslaagd en beeldrijk
idee !
(zie de foto’s op de volgende pagina)
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Een gebed om verbinding
God, voor velen van ons stond het afgelopen jaar in het teken van isolement.
Ondanks de technologische vooruitgang zagen we relaties veranderen en uit
elkaar groeien — en we betreurden het verlies.
Maar God, we weten dat U kunt herstellen wat gebroken is. U geeft om
gemeenschap, en U hebt ons geschapen voor verbinding. En U hebt ons ook
Uw Heilige Geest gegeven, Die begrijpt waar we doorheen gaan en Die namens
ons bidt. Dus wanneer we ons alleen voelen, herinner ons er dan alstublieft
aan dat U nabij bent — en dat U nog niet klaar bent met werken.
Herstel onze relaties en laat ons zien hoe we zinvolle connecties kunnen
maken — zelfs als dat in het begin ongemakkelijk voelt.
Uiteindelijk willen we dat onze eenzaamheid ons dichter bij U brengt en bij de
mensen waartoe U ons geroepen heeft om lief te hebben en te steunen. Dus
neem ons isolement, onze verbroken verbinding, onze sociale bezorgdheid en
onze angst — en verander het in iets moois dat de wereld dichter bij U en bij
elkaar brengt.
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Menen
Stationsstraat 86 – 8930 Menen
Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur
www.kerktijden.nl/gem/1627
Bankrekening VPKB Menen:
BE17 0000 4619 3521
Facebook: protestantsekerk.menen
Kerkenraad:
Kimberly Tytgat
Johan Yvelaar

Predikant: Ds. Gert-Jan Kroon
Stationsstraat 86 – 8930 Menen
Tel.: 056/51 25 31
GSM: 0489/94 89 74
Mail: kroongertjan@gmail.com

0495/21 17 85
Dirk Tytgat
00 33/666 64 22 89

056/51 18 88

Erediensten
Zondag 6 juni
Eerste na Trinitatis

9.45 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon
11.30 uur: Opname beschikbaar
Maaltijd van de Heer

Zondag 13 juni
Tweede na Trinitatis

9.45 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon
11.30 uur: Opname beschikbaar

Zondag 20 juni
Eerste van de zomer

9.45 uur – Voorganger: De heer Cécil Van Maelsaeke
11.30 uur: Opname beschikbaar

Zondag 27 juni
9.45 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon
Tweede van de zomer 11.30 uur: Opname beschikbaar

Zondag 4 juli
Derde van de zomer

9.45 uur – Voorganger: Mevr. Els Maassen
11.30 uur: Opname beschikbaar

Aanmelden is nog verplicht: neem contact op met ds. Gert-Jan Kroon.
Als er plaats is, dan ontvangt u op zaterdag een bevestiging.
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Bij de diensten
In de maand juni sluiten we onze serie af over het ‘Koninkrijk van God’. Graag
herhaal ik een stukje uit het Regionieuws van vorige maand, naar aanleiding
van het Britse lied ‘I Vow To Thee, My Country’ (= aan U, mijn Vaderland, wijd
ik toe):
“De aandacht wordt verplaatst naar een ander land: het Koninkrijk der
hemelen! De liefde voor dát Koninkrijk gaat boven alle andere liefde uit.
Het is een Koninkrijk waarvan wij de Koning nog niet zien. Maar dit
Koninkrijk is er wel degelijk, en zijn grenzen breiden zich langzaam maar
zeker uit.”
De eerste zondag van de maand, 6 juni, vieren we de Maaltijd van de Heer. Het
kruis van Christus staat dan, meer dan ooit, centraal. In Jesaja 53 zien we dat
Christus juist door middel van zijn kruisiging zijn Koninkrijk heeft opgericht..!
Dit leert ons dat wij een Koning hebben die zichzelf volledig opgeofferd heeft
voor zijn dienaars, een Heer aan wie wij al onze zonden belijden kunnen, door
wie wij vrede met God hebben.
Op 13 juni is er nog zo’n vooruitblik op Christus’ Koninkrijk vanuit het Oude
Testament. De profeet Daniël heeft twee belangrijke visioenen gehad over de
ontwikkeling van de wereldgeschiedenis en de grote wereldrijken die daarin
een rol zouden vervullen. Aan het eind van die visioenen staat het Koninkrijk
van God, dat zou beginnen als een klein steentje dat van een berg afrolde,
maar uiteindelijk met een grote Rots de bestaande wereldrijken zou
overweldigen…!
Op zondag 20 juni gaat bij ons Cécil Van Maelsaeke voor, die ons allen
welbekend is. Ds. Gert-Jan Kroon is deze zondag in de Protestantse Kerk in
Kortrijk.
Op zondag 27 juni de laatste preek in de serie over het Koninkrijk. Het lied
‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ is heel bekend. Het is gebaseerd op een
uitspraak van de Heer Jezus tijdens de bergrede: zie Mattheüs 6,33. Wat
bedoelt Hij nu met dat ‘zoeken’ van Gods Koninkrijk?
Goede diensten gewenst!
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Versoepelingen? (vervolg)
Afgelopen maand werden we verrast met een nieuw protocol van de ARPEE
(Administratieve Raad voor de Protestantse en Evangelische Eredienst), en wel
voor het houden van erediensten in de buitenlucht. Hierbij zouden maximaal
vijftig mensen bij aanwezig kunnen zijn, met inachtneming van de anderhalve
meter afstand tussen de ‘bubbels’, de mensen die onder één dak wonen. De
afmetingen van onze cour bijvoorbeeld, zijn dusdanig dat daar plaats is voor
twintig mensen. Dat is nog niet genoeg voor de voltallige gemeente, maar
goed: het is alweer beter dan tien.
Na deze bekendmaking is de kerkenraad een dienst op de cour gaan
voorbereiden voor Pinksteren. Jammer genoeg verslechterde het weer
aanzienlijk in deze weken; zelfs het terras van het café Cosmopolite hiernaast
bleef gesloten door de koude en de harde wind.
De mogelijkheid om de kerkdienst buiten op de cour te houden, blijft echter
aanwezig. Koffiedrinken zal nog eventjes niet toegestaan zijn. De kerkenraad
zal per week kijken hoe de weersverwachting voor de zondag is en op basis
daarvan een keuze maken voor binnen of buiten.
Vervolgens: in het stappenplan van het overlegcomité is op 9 juni een nieuwe
reeks versoepelingen beloofd. Deze betreffen ook de erediensten: er zouden
weer honderd mensen mogen komen. We moeten echter beseffen dat dit
aantal is berekend naar de grote rooms-katholieke kerkgebouwen. Voor ons is
het van belang of de 10m2-regel wordt gehandhaafd of niet. Alleen als deze
regel komt te vervallen, zal onze kerkzaal de komende maanden plaats bieden
aan ongeveer 25 mensen.
Tenslotte moeten we in onze prognoses nog altijd zeer voorzichtig zijn, ook
voor de verdere toekomst. Lang niet iedereen is reeds gevaccineerd. En ook
met vaccin kan het coronavirus nog worden doorgegeven.
Laten we dankbaar zijn met de vooruitgang die tot nu toe is geboekt, en blijven
bidden om wijsheid voor de overheid, de artsen en het zorgpersoneel, de
vrijwilligers in de vaccinatiecentra, de virologen (met name als zij bedreigd
worden!) en alle overige experts die werken aan de toekomst van het land.
Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand.
Collecten
De tweede collecte van mei, voor het christelijke dorp Nes Ammim in NoordIsraël, heeft 65 euro opgebracht. Hartelijk dank!
De komende maand is de tweede collecte bestemd voor Hulp aan de Verdrukte
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Kerk (HVK), dat maandelijks ‘De Stem der Martelaren’ uitgeeft. In dit blad
staan telkens lange artikelen, zoals een uitgebreid interview met de heer Bob
Fu, de stem van christenen in China. Onlangs moest hij zes weken onderduiken
op een geheime locatie onderduiken, niet in China maar zelfs in de Verenigde
Staten waar hij op dat moment was.
De tweede collecte van zondag 6 juni gaat naar HVK. U kunt ook een gift
overmaken, op IBAN BE28.4162.0287.8120 van Hulp aan de Verdrukte Kerk.
Jarigen in de maand juni
- Woensdag 9 juni:
- Zaterdag 12 juni:
- Dinsdag 15 juni:
- Donderdag 17 juni:
- Zondag 20 juni:
- Maandag 21 juni:
- Zondag 27 juni:
- Maandag 28 juni:
- Woensdag 30 juni:

Makani Bakker
Nathaniel Ingels
Charlotte Vanlerberghe-Bauer
Martha Vlamynck
Jean-Pierre Ingels
Chris Dedeyne
Bea Depraetere
Susan Elobe
Anuscka Roelands

Bloemetje van de maand
Dit wordt maandelijks geschonken door de damesclub. In juni is dit bestemd
voor Martha Vlamynck, die op 17 juni jarig is. We zijn dankbaar dat u herstelt
van de heupoperatie en wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe.
Zieken en ouderen
Na enkele maanden van ziekenhuisopname, waaronder een tijd op de
Intensieve Zorg, mocht François afgelopen woensdag terug naar huis. Zeer
dankbaar zijn we dat hij ondanks ernstige ziekte bewaard is gebleven en dat hij
nu, naar eigen zeggen, een nieuwe kans heeft gekregen. We denken ook aan
zijn vrouw Muriël en aan de kinderen en kleinkinderen. Een voorspoedige
verdere revalidatie gewenst!
Eric is een aantal weken geleden ook terug thuis gekomen. De kwaal is nog niet
verholpen; hij krijgt medicijnen en blijft onder controle.
Ralph G. heeft vanwege moeite met lopen en andere problemen besloten om
zijn woning op te zeggen en definitief te verhuizen naar Ter Walle. We hopen
dat hij daar een goede tijd zal hebben en bidden voor zijn gezondheid.
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Alle overige zieken, mensen die chronisch pijn hebben, of op een andere
manier lijden: veel sterkte! Bedenk zo vaak mogelijk: “God is getrouw, zijn
plannen falen niet.”
Arabische predikant: Bruggen bouwen tussen Israël en Palestijnen
Door Richard Donk, RD 22 mei 2021
Hij is geschokt en verdrietig na al het geweld. Maar ook vastbesloten om
bruggen tussen Joden en Arabieren te blijven bouwen. Ds. Saleem Shalash:
„Dit is meer een geestelijke dan een politieke strijd.”
De afgelopen twee weken waren voor Shalash „een verschrikkelijke chaos.” De
predikant uit Nazareth lag weliswaar niet onder vuur van Palestijnse
beschietingen vanuit de Gazastrook, maar maakte in zijn stad wel heftige
confrontaties tussen Joodse en Arabische Israëliërs mee.
Die baren hem ook de meeste zorgen. „De oorlog in Gaza verloopt doorgaans
min of meer hetzelfde. Maar de grote onrust in Israël en de Palestijnse
gebieden komt van binnenuit. Dat is veel gevaarlijker. Dat hebben we nog niet
eerder op deze schaal gezien.”
Ook de wapenstilstand die vrijdag inging, zal dat probleem niet oplossen, weet
de voorganger. Desondanks is hij vol goede moed om de dialoog tussen Joden
en Arabieren voort te zetten. Vanuit zijn kerkelijke gemeente maakt hij zich al
jaren sterk om de betrekkingen tussen beide bevolkingsgroepen te verbeteren.
Niet alleen door praten, maar ook metterdaad. Zo deelde hij zowel tijdens de
islamitische ramadan als tijdens het joodse sjavoeot voedselpakketten aan
armlastige gezinnen uit.
„We leven hier nu eenmaal samen”, vertelt de Arabische predikant. „De
boodschap van de Bijbel is dat we elkaar moeten liefhebben en bruggen
moeten bouwen. Kijk naar wat er de afgelopen dagen is gebeurd: Gaza is
verwoest en Hamas viert de overwinning. Welke over-winning? Ze bouwen
ondergrondse tunnels die 800.000 dollar per mijl kosten. Daar kun je 160
gezinnen een maand lang van te eten geven.”
Zondag preekt ds. Shalash uit Nehemia 4. „Over de herbouw van de muren van
Jeruzalem. Nehemia had ook met veel dreiging van buitenaf te maken. Er was
zo veel verwoesting. Maar hij liet zich niet door woorden van mensen van de
wijs brengen. Hij ging in gebed en liet zich leiden door God. Dat is de manier
om bruggen te bouwen.”
Tegelijkertijd beseft Shalash dat de verhoudingen tussen Joden en Palestijnen
steeds verder onder druk komen te staan. Dat maakt het herstel van
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vertrouwen lastig. „Wederopbouw is vaak moeilijker dan nieuwbouw. Aan de
andere kant moeten we ons realiseren dat de boodschap van Jezus Christus
door niets kan worden weerhouden. Gods plan zal worden uitgevoerd, met of
zonder mij.
Levende woorden: Johannes Calvijn
‘Ik zal dan gedurig bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat.’ (Ps. 73)
Door te zeggen dat God zijn rechterhand heeft gevat, geeft de psalmist aan dat
hij door Gods wondervolle kracht is teruggetrokken van de diepe afgrond
waarin de verworpenen zich neerstorten. Als David zich dus weerhouden heeft
van tot openlijke Godslastering over te gaan en zich te verharden in zijn
dwaling, en als hij zichzelf laakt en bestraft om zijn dwaasheid, dan schrijft hij
alles toe aan Gods genade, omdat God hem zijn hand heeft toegereikt, om
hem op te heffen uit de val, die anders een dodelijk verderf ten gevolge zou
hebben gehad.
Hieruit zien wij hoe dierbaar ons heil is voor God: namelijk dat als wij ver van
Hem wegdwalen, Hij ons daarom toch niet minder zorgvuldig gadeslaat, en zijn
hand uitstrekt om ons tot Hem terug te brengen. Wij moeten deze leer niet
gebruiken als een dekmantel voor onze slordigheid of onverschilligheid, maar
toch leert ons de ervaring dat God, zelfs als wij in koppige domheid neerliggen,
toch voor ons zorgt. Dat Hij ook als wij wegdwalen of achterblijven, ons toch
nabij is.
Er is geen verzoeking zo licht of ze zou ons maar al te makkelijk ter aarde
werpen als wij niet van Boven staande werden gehouden. Als wij dus zelfs niet
onder de zwaarste strijd en de heftigste aanvechting bezwijken, dan is dat aan
niets anders toe te schrijven dan aan de hulp van de Heilige Geest. Niet dat Hij
zijn kracht altijd op blijkbare en majestueuze wijze in ons toont, want dikwijls
volbrengt Hij haar in onze zwakheid, maar het is genoeg dat Hij ons bijstaat.
Want hoewel wij het niet zien en er niets van weten, houdt Hij ons staande als
wij wankelen, ja, richt Hij ons op als wij gevallen zijn.
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Podcast van de Unio Reformata
De studiedagen van de Unio Reformata gaan hopelijk in het nieuwe seizoen
weer van start, te beginnen met een maaltijd voor de predikanten.
Ondertussen is de Unio Reformata met een ‘podcast’ begonnen. Podcasts zijn
series geluidsopnamen of complete luisterprogramma’s in alle soorten en
maten, over de meest uiteenlopende dingen.
Het luisteren naar podcasts wordt steeds populairder en de Unio Reformata
haakt aan bij deze trend! Iedere maand neemt één van de predikanten een
stukje op, in het Frans of Nederlands of beide, en deze opname wordt
geplaatst op de vele podcast-netwerken die er zijn – kijk maar eens op Spotify!

Agenda
- Iedere vrijdagavond
- Vrijdag 4 juni
- Dinsdag 8 juni

18.30 uur: Bidstond via ZOOM
19.00 uur: Bijbelstudie in de kerk
19.00 uur: Kerkenraadsvergadering
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Roeselare
Jan Mahieustraat 21 – 8800 Roeselare
Kerkdienst: Zondag 10.00 uur
Bankrekening De Geuzentempel:
BE53 0011 5641 0253
http://protestantsekerkroeselare.be

Predikant: Ds. Elly Bouman
Adriaen Willaertstraat 12-14
8800 Roeselare
Tel.: 051/70 93 32
GSM: 0471/17 05 58
Mail: elizabethvdm08@gmail.com

Kerkenraad:
Dhr. H. Houbrechts
Dhr. C. Feryn
Dhr. M. Kargbo

Mw. L. Hahury
Diaken:
Dhr. M. Stolz

056/72 66 71
0491/92 58 31
051/25 41 83

051/72 35 35
051/69 71 30

Erediensten
Zondag 6 juni
1e na Trinitatis

Voorganger: Ds. Elly Bouman
Ouderling van dienst: Carl Feryn

Zondag 13 juni
2e na Trinitatis

Voorganger: Ds. Elly Bouman
Viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst: Harry Houbrechts

Zondag 20 juni
1e van de zomer

Voorganger: Ds. Elly Bouman
Diaken van dienst: Matthias Stolz

Zondag 27 juni
2e van de zomer

Voorganger: Ds. Elly Bouman
Doop en Belijdenisdienst in de Godelieve kerk
Aanvang: 14.00 uur
Ouderling van dienst: Moseray Kargbo

Zondag 4 juli
3e van de zomer

Voorganger: Ds. Elly Bouman
Ouderling van dienst: Harry Houbrechts

Bij de diensten
Op 6 juni zullen er nog twee erediensten zijn, om 10.00 en 12.00 uur. Naar
verwachting mogen we vanaf 13 juni weer met meer mensen samenkomen en
- 18 -

zullen we teruggaan naar één eredienst op zondag om 10.00 uur. Mocht dat
om één of andere reden toch niet haalbaar zijn, dan leest u dat in de
Geuzenbrief.
Vanaf 6 juni hopen we enkele zondagen in te gaan op de brief van Paulus aan
de Efeziërs. Om de brief goed te verstaan zullen we uiteraard ook aandacht
hebben voor het geheel van de Bijbel en zullen we ook gedeelten lezen uit het
Oude Testament en de Evangeliën.
De Efezebrief zou je een echte gemeentebrief kunnen noemen. Paulus
beschrijft het geheim van het gemeentezijn, te weten haar geborgen zijn in
Christus, haar Hoofd. In Hem is de gemeente veilig gesteld tegenover de
kosmische machten. Vooral de eenheid van de gemeente en de toerusting tot
dienstbaarheid worden nader onder woorden gebracht in deze brief.
In de dienst van 6 juni lezen we Efeze 1:1-14. Het alomvattende van Gods
heilsplan komt in dit gedeelte stern naar voren. In verschillende Psalmen kom
je dat ook tegen, zoals in Psalm 66.
Op 13 juni lezen we Efeze 2:11-22. Een gedeelte waarin we aan het denken
worden gezet over Jood en heiden en wat Christus’ kruisdood hierin betekent.
Hiernaast lezen we een heilsprofetie, Jesaja 52:7-15. Het Woord helpt ons
wezenlijk om met nieuwe blik de situatie in de wereld en ons leven te zien.
Op 20 juni horen we over de “veelkleurige wijsheid van God,” uit Efeze 3:1-13.
In die veelkleurige wijsheid blijkt dat heidenen mede-erfgenamen zijn van
Gods belofte in Christus. Als vanzelf denk je hierbij aan psalmen en profetieën
die uiting geven aan deze bijzondere beloften. We lezen Psalm 87 naast het
gedeelte uit Efeze 3.
Op 27 juni hopen we in een feestelijke dienst samen te komen in de
Godelievekerk, zoals u op één van de volgende bladzijden in dit regionieuws
kunt lezen. In deze Doop- en Belijdenisdienst horen we Efeze 4:1-16 en
daarnaast uit het Evangelie woorden van Jezus die zegt: Laat de kinderen tot
Mij komen en verhinder ze niet, Marcus 10:13-16. In de verkondiging denken
we na over de Doop en wat dit sacrament betekent voor de éénheid van de
gemeente.
We hopen op gezegende erediensten!
Collecten
Bij het uitgaan van de erediensten wordt er gecollecteerd. De opbrengst van de
collectes is voor de voortgang van het kerkenwerk. Eén keer per maand, op de
Avondmaalszondag, wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel. De
Avondmaalscollecte op 13 juni is bestemd voor de Batwa’s, een project van
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Protestantse Solidariteit in
Burundi. De Batwa’s zijn een
etnische minderheid, die in
Burundi gediscrimineerd wordt.
Ze hebben zeer weinig toegang tot
onderwijs door de stigmatisering
en de extreme armoede waarin ze leven. Zij kennen daarom van kindsbeen af
veel obstakels, weinig kans om eruit te geraken. Het verlangen om naar school
te gaan leeft sterk. Er waren straatkinderen die elke dag naar school gingen,
zonder schrift, zonder pen of uniform. Ze werden weggestuurd, maar de
volgende morgen stonden ze er weer! Zo groot was hun wens om te leren en
om hun dromen waar te maken.
Met Protestantse Solidariteit roepen we luid mee: Iedereen naar school!
De hulp die via dit project wordt geboden is:
Het betalen van schoolkosten: inschrijving, uniform, schriften, ...
Een medisch fonds om alle gesteunde kinderen te voorzien van medische
zorgen: check-ups, medicijnen, …
Voedselkit: maandelijks krijgen de gesteunde families een voedselpakket
om ondervoeding tegen te gaan.
Opvolging van de kinderen: een coördinator volgt de kinderen van nabij
op school en ook thuis.
Sinds september 2020 helpt Protestantse Solidariteit vijf Batwa-kinderen, vier
meisjes en één jongen. Bovendien konden nog vijf andere kinderen worden
gesteund door een gift vanuit een Engelstalige gemeente.
In de Avondmaalscollecte op 13 juni vragen we uw bijdrage voor dit project en
natuurlijk is ook uw gebed voor de Batwa’s van wezenlijk belang.
U mag uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van VZW de
Geuzentempel, IBAN: BE53 0011 5641 0253. Omschrijving: ‘Huizen van hoop’.
Gemeentevergadering en verkiezingen kerkenraad
De gemeentevergadering waarin het jaarverslag 2020 zal worden gepresenteerd en de verkiezing van ambtsdragers plaatsvindt is verplaatst van 6 juni
naar 20 juni, direct na de eredienst. We gaan er vanuit dat er op die datum
weer meer mensen tegelijk mogen samenzijn in de kerk. Mocht dat toch niet
zo zijn, dan berichten we u via de Geuzenbrief.
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Ter verkiezing worden Carl Feryn, Lotje Hahury en Matthias Stolz
voorgedragen. Zij hebben alle drie één mandaat van 4 jaar voltooid en ze
stellen zich voor een nieuwe periode verkiesbaar.
De lijst met stemgerechtigde leden hangt vanaf uit achter in de kerk. De
stemgerechtigde leden krijgen bovendien per post een brief met een
uitnodiging voor de gemeentevergadering en verkiezing.
Doop en belijdenis
Na een intensieve periode van voorbereiding op doop en/of belijdenis kijken
we uit naar twee bijzondere erediensten: één baby, drie kinderen en één
volwassene zullen het sacrament van de Doop ontvangen, en één tiener, drie
jongeren en twee volwassenen zullen het geloof belijden.
In de voorbije maanden kwamen we bijna wekelijks bijeen om samen meer te
leren over het geloof en het delen in de gemeenschap van Christus, de kerk.
Dit vond plaats op drie manieren:
- In de belijdeniscatechese op woensdagmiddag;
- In gezinscatechese (doop kinderen, belijdenis volwassene en tiener)
- In doopcatechese, als voorbereiding op de doop van een kindje.
Wie mogen wij als nieuwe belijdende leden of doopleden verwelkomen?
Nolan Veryser, geboren op 4 januari 2021, zoon van Niek Veryser en Elice
van Es zal zal worden gedoopt.
Sharzad Ghamenifard, ontvangt de doop en doet belijdenis van het
geloof.
Berit Ghillemyn, Gyrit Ghillemyn en Erik Karbo belijden ook het geloof.
Aliza Nawela Awin en tienerdochter Jennifer belijden het geloof en de
jongere kinderen Akol, Aluel en Mathiang ontvangen de doop.
Als gemeente en kerkenraad zijn we God intens dankbaar voor deze jonge
mensen en hun betrokkenheid in de gemeente. Hun ‘ja’-woord is antwoord op
Gods werk in hun leven. Zij verlangen met Hem verder te gaan op weg door
het leven, in vertrouwen dat Hij hen leidt tot de goede keuzes en met de wil
om dienstbaar te zijn aan elkaar en anderen.
De kerkenraad vond het teveel om alles in één dienst te laten doorgaan. We
besloten tot de volgende verdeling:
Op zondag 27 juni zullen Nolan, Mathiang, Aluel en Akol worden gedoopt
en belijden Aliza en Jennifer het geloof.
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Op zondag 11 juli zal Shahrzad worden gedoopt en belijden zij, Berit,
Gyrit en Erik het geloof.
Hoewel er versoepelingen komen van de coronaregels, zullen we waarschijnlijk
nog niet met veel mensen in ons kerkgebouw kunnen samenkomen. We zijn
dan ook dankbaar dat we (net als vorig jaar) gebruik mogen maken van de
Godelievekerk. De dienst op 27 juni zal daar doorgaan en begint om 14.00 uur.
Er is genoeg plaats daar daarom allen hartelijk uitgenodigd!
Bijbelleeskring
De Bijbelleeskring blijft twee keer per maand samenkomen op vrijdagavond. In
juni hopen we elkaar te ontmoeten op vrijdag 4 en 18 juni. Breng gerust ook
mensen mee voor wie het Nederland niet de eigen moedertaal is en die
belangstelling hebben voor de Bijbel. Het zou mooi zijn om nog een paar
mensen in onze kring te verwelkomen.
We komen samen in de kerk van 19.00-20.30 uur.
Bidstond in de kerk
De bidstond gaat door op woensdagavond 9 juni voorafgaande aan de
Bijbelstudie, van 18.30-19.30 uur in de kerk. We zullen deze keer stil staan bij
het gebed dat Jezus aan zijn discipelen leerde en aan de hand van dit gebed
daarvan dank- en voorbede doen voor kerk en samenleving.
Bijbelstudie over antisemitisme
In de Bijbelstudie op 12 mei hebben we verder nagedacht en gepraat over
racisme en diversiteit. Op 9 juni willen we de focus richten op antisemitisme.
We staan achtereenvolgens stil bij:
- Wat is antisemitisme;
- Voorbeelden van antisemitisme;
- Hoe kom je het zelf tegen?
- Welk licht werpt de Bijbel op dit probleem?
De Bijbelstudie gaat door op woensdagavond 9 juni 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
Voor de tieners zijn er in juni opnieuw paar leermomenten met steeds een
creatieve verwerking. In mei, de dag voor Moederdag, hadden we het over
moeders en wat de Bijbel zegt over moeders én vaders. We maakten
vervolgens mooie bloemen voor moederdag.
De andere keer leerden we over de Heilige Geest en welke vruchten de Heilige
Geest laat groeien in je leven. We gingen hierna creatief aan de slag met verf
en penseel.
We hopen elkaar in juni te ontmoeten op zaterdag 5 en 19 juni van 14.00 tot
16.00 uur in de kerk. Allen welkom! Neem gerust vrienden/vriendinnen mee!
Belijdeniscatechese
Samen hebben we bijna het hele boek ‘In goed vertrouwen’ doorgenomen.
Nog een paar keer komen we samen in juni en bereiden we ons voor op de
Doop- en Belijdenisdienst op 11 juli.
We gaan bovendien samen aan de slag met een gaventest. Waar ben jij goed
in? En hoe zou je dat in kunnen en willen zetten in de gemeente?
We kijken uit naar goede ontmoetingen, iedere woensdagmiddag in de kerk.
Open kerk
Op dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur is de kerk open voor iedereen die even
wil binnenkomen, hetzij voor een moment van stilte, gebed en/of gesprek.
Psalmen bidden in coronatijd
Op donderdag 3 juni lezen we de laatste psalm van het Psalmenboek. We
begonnen in november 2020 en iedere avond van maandag tot en met vrijdag
kon u meebidden met de psalmen via de Facebookpagina van de kerk.
Luisterend, biddend en zingend verbindt zich ons leven met zijn vele
stemmingen, gevoelens en kleuren met God.
Iemand zei: “Als je al die bergen en afgronden over- en doorgekropen bent,
gaat alles zich oplossen in één ‘onmetelijk akkoord’. De eigenlijke grondtoon
van de Bijbel wordt gevonden. Psalm 150 is een grandioze symfonie van
universele lof.
In vijfmaal twee regels worden allen opgeroepen, in de intimiteit van het
heiligdom en in de ruimte van de kosmos: Looft God om zijn machtige daden!
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En dan komen ze, jongen en ouden, mannen en vrouwen, maar ook Israël en de
volken, Babel en Egypte, Filistijnen, Tyriërs en Moren, die in Gods volk zijn
ingelijfd. En alles wat adem heeft bazuint en fluit en trommelt en tokkelt en
danst en zingt en juicht. En prijst vol Messiaanse vreugde de God van Israël, de
Vader van Jezus Christus.”
Psalmen bidden in coronatijd, ik hoop van harte dat het ons dichter bij dit
‘Halleluja’ heeft gebracht!
Ds. Elly Bouman
Verjaardagen
5 juni
16 juni
16 juni
17 juni
18 juni
20 juni
29 juni

Daniël Verlinde
Jeanine Vercruysse
Martine Dekeyser
Luzia Nzau Da Costa
Maarten Vandecaveye
Christiane Piceu
Jurgen Cneut

Allen een mooie verjaardag en Gods zegen toegewenst!
Agenda
Dinsdag 1 juni, 10.00-12.00 uur: Open kerk
Woensdag 2 juni, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Vrijdag 4 juni, 19.00 uur: Bijbelleeskring in de kerk
Zaterdag 5 juni, 14.00-16.00 uur: Tienerontmoeting in de kerk
Dinsdag 8 juni, 10.00-12.00 uur: Open kerk
Woensdag 9 juni, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Woensdag 9 juni, 18.30 uur: Bidstond in de kerk
Woensdag 9 juni, 19.30-21.00 uur: Bijbelstudie in de kerk
Zaterdag 12 juni, 9.30 uur: Kerkenraadsvergadering in de kerk
Dinsdag 15 juni, 10.00-12.00 uur: Open kerk
Woensdag 16 juni, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Vrijdag 18 juni, 19.00-20.30 uur: Bijbelleeskring in de kerk
Zaterdag 19 juni, 14.00-16.00 uur: Tienerontmoeting in de kerk
Dinsdag 22 juni, 10.00-12.00 uur: Open kerk
Woensdag 23 juni, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
Dinsdag 29 juni, 10.00-12.00 uur: Open kerk
Woensdag 30 juni, 16.00 uur: Belijdeniscatechese in de kerk
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