
 

De Messias is de “Sterke God” (Jesaja 9,5) 
Ds. Gert-Jan Kroon, Menen 
 
Uit de diepten van de corona-ellende willen wij ook deze Advent onze aandacht 
vestigen op Jezus, de Messias. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven” – deze eeuwenlange verwachting ging in vervulling. 
 
Een paar maanden voor de recente 
besmettingsgolf kregen wij een 
mooie verrassing: de NBV21, de 
herziene Bijbelvertaling, werd bij de 
kerk bezorgd. Vol verwachting 
maakte ik het postpakket open en 
ging zitten voor mijn eerste lezing uit 
het nieuwe boek, dat als kanselbijbel 
moest gaan dienen.  
Zoals altijd bij de lezing van een 
nieuwe Bijbel, was ik vooral 
benieuwd naar de passages over de 
Heer Jezus, waarin Hij ook God 
genoemd wordt. Hoe zouden ze die 
vertaald hebben deze keer?  
Een bekend voorbeeld is dat van de 
apostel Thomas, die de handen en 
de voeten en de zijde van de Heer 
mocht betasten. Hoe noemde hij 
Jezus vervolgens? Mijn Heer [Kurios] 
en mijn God [Theos]. En Jezus 
aanvaardde deze eer! (Joh. 20,28) 

In het Nieuwe Testament, met name 
in de geschriften van Johannes, 
Paulus en Petrus, staan zo’n twaalf 
hoog-christologische passages. 
Hiermee wordt bedoeld dat in die 
verzen de mens Jezus ook God wordt 
genoemd. Iets wat ongelooflijk is. 
Zou die rabbi uit Nazaret, die 
weliswaar uniek was, werkelijk Gód 
zijn? Of hebben zijn leerlingen Hem 
niet goed begrepen en Hem achteraf 
op een veel te hoog voetstuk gezet?  
In de protestantse kerken in het 
Westen kiezen de meeste theologen 
voor laatstgenoemde mogelijkheid. 
In 2000 sprak de synode van de 
Samen-op-Weg-kerken uit dat Jezus 
Christus niet als zodanig “God” is. En 
toen in 2004 de Nieuwe 
Bijbelvertaling (NBV) verscheen, 
bleek dat elf van die twaalf hoog-
christologische gedeelten anders 
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vertaald waren. “Het Woord was 
God” stond nog in Johannes 1,1, 
maar alle overige getuigenissen 
aangaande Jezus’ Godheid waren 
verduisterd, of veranderd, of in een 
kleine voetnoot gezet.  
Ondertussen was er wel een 
geweldige promotiecampagne 
geweest om de NBV overal op de 
kansels te krijgen. Een kat in de zak, 
vond ik achteraf.  
De meest opzichtige verandering 
was wel Jesaja 9 vers 5. Inderdaad, 
ook in het Oude Testament staan 
enkele gedeelten waarin de Messias 
God wordt genoemd: “En men zal 
zijn naam noemen: Wonderbare 
Raadsman, Sterke God...”  
Maar… in de NBV 2004 is El Gibbor, 
“Sterke God”, veranderd in 
“goddelijke held”?!? 
Het motief voor deze in twintig 
eeuwen ongeziene wijziging? “In 
deze tekst krijgt een koninklijk kind 
die benaming, waaraan goddelijke 
eigenschappen worden 
toegeschreven.” Oftewel: Jesaja kan 
ook een heel ander koningskind 
hebben bedoeld.  
Toch blijft het een feit dat El Gibbor 
gewoon “Sterke God” betekent. Als 
ik bij mijn examen een andere 
vertaling had ingeleverd bij de 
professor, dan zou ik zijn gebuisd.  
Toen het postpakket met de NBV21 
was bezorgd, bladerde ik dan ook 
zeer benieuwd naar Jesaja 9 vers 5. 
En jawel: de (foute) wijziging van de 
vorige keer was teruggedraaid! El 

Gibbor was gelukkig weer vertaald 
als Sterke God. Terecht! 
Ook de vertalingen van de twaalf 
‘Jezus is God’-teksten in het Nieuwe 
Testament waren over het geheel 
genomen een stuk verbeterd. Dat 
wekt vertrouwen. 
Ik moest denken aan een scene uit 
de film over zanger Johnny Cash. Als 
kleine jongen zegt hij tegen zijn 
oudere broer: “Ik wou dat ik zo slim 
was als jij. Jij kent de hele Bijbel uit 
je hoofd!” Zijn broer, die later 
dominee wil worden, antwoordt: 
“Dat moet toch wel, want als je de 
Bijbel niet goed kent, dan heb je de 
mensen toch niets te vertellen?”  
En zo is dat, of je nu dominee bent 
of niet! Je moet de Bijbel kennen, en 
vooral de teksten waarin het gaat 
om de basis van het geloof van de 
Kerk van alle tijden en plaatsen: 
 
“De Heer Jezus Christus, 
de eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, 
God uit God, Licht uit Licht,  
waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, 
van hetzelfde wezen met de Vader, 
door Wie alle dingen gemaakt zijn. 
Die om ons mensen en onze zaligheid, 
is neergekomen uit de hemel, 
vlees geworden is van de Heilige Geest 
en een mens is geworden.” 
 
Sterke God, gekomen in het vlees.  
 
Gezegende Adventsdagen! 
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Agenda 
 
Zondag 5 december  10.00 uur: Eredienst met mevr. Helen Blow 
2e van de advent   Kerkenraad: Hans Van Peborgh 
     Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Guy 
 
Woensdag 8 december  11.30u: Kerkenraadsvergadering 
       
Zondag 12 december  10.00 uur: Eredienst met ds. Eleonora Hof 
3e van de advent    Heilig Avondmaal 

Kerkenraad: Nele Lemaire 
     Organist: Christophe Vanhecke - Lector: Eveline 
 
Dinsdag 14 december  20.00u: Bestuursraadsvergadering 
 
Zaterdag 18 december  8.30u: Vredeslicht brengen naar Zonnebeke  
    
Zondag 19 december  10.00 uur: Eredienst met ds. Eleonora Hof 
4e van de Advent   Kerkenraad: Annick Dejoncheere 
     Organist: Daniël Verfaillie - Lector: Geert 
     Uitdelen vredeslicht tijdens en na de dienst 
                                              
 

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 

Hans van Peborgh          0471/28 53 72 
 
Wijkgemeente De Panne:    
Brouwersstraat 100 – 8660 De Panne Linda Dralans      058/  41 44 45 
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Zaterdag 25 december  15.00u: Kerstfeest met ds. Eleonora Hof 
Kerstdag    Kerkenraad: Nele Lemaire 
     Organist: Daniël Verfaillie – Lector: Guy 
     16.00u: Samenzijn met koeken en  

warme chocomelk 
 
Zondag 26 december  10.00 uur: Eredienst met mevr. Nele Lemaire 
     Kerkenraad: Hans Van Peborgh 
     Organist: Daniël Verlinde - Lector: Eveline 

           
Zondag 2 januari   10.00u: Eredienst met ds. Eleonora Hof 
Epifanie                             Heilig Avondmaal 
     Kerkenraad: Annick Dejoncheere 

Organist: Daniël Verfaillie – Lector: Geert              
 
Bericht van de dominee 
Ik ben blij om in dit regionieuws weer een persoonlijk berichtje te kunnen 
schrijven, nadat ik vorige maand verstek heb moeten laten gaan vanwege mijn 
ziekteverlof. Op dit moment werk ik, afhankelijk van mijn energie, halve dagen. 
Dat betekent dat ik niet meer al mijn gewone taken op kan nemen, en ik er een 
aantal moet doorschuiven. Het pastoraat wordt nog een aantal weken zo veel 
mogelijk waargenomen door de kerkenraad, waar nodig bijgestaan door ds. 
Gert-Jan Kroon. Aarzel daarom dus niet om contact op te nemen als u 
pastorale bijstand nodig hebt. Ook focus ik me op dit moment vooral op Ieper 
zelf, wat betekent dat ik veel minder dan eerder gedacht betrokken ben bij de 
bovenplaatselijke taken en activiteiten. Het belangrijkste is voor nu in ieder 
geval dat de erediensten door blijven gaan, en daar zal ik me maximaal voor 
inzetten.  
 
Op dit moment lopen de coronabesmettingen snel op. We merken nu ook dat 
er mensen die meeleven met de gemeente besmet zijn. Dat maakt dat we nu 
weer extra op onze hoede zijn. Zelf zal ik de komende weken, zolang de 
besmettingen zo hoog zijn, een zelftest afnemen vlak voor de kerkdienst. Zo 
bouwen we toch al weer een extra zekerheid in.  
Met deze zorgen rond de besmettingen gaan we weer de Adventsperiode in. 
Maar op dit moment vooral met dankbaarheid dat de kerken nog open zijn. 
We blijven leven in hoop en verwachting, met ons oog gericht op de komst van 
de Messias.   
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Wat was? 
Herdenking onder de Menenpoort 
Dit jaar kon gelukkig op 11 november de herdenking onder de Menenpoort 
weer doorgaan. Vorig jaar waren er in verband met de coronacrisis maar vier 
genodigden aanwezig. Ook dit jaar verliep de herdenking weer in 
oecumenische sfeer. De nieuwe pastor van de Anglicaanse Kerk, father Andrew, 
ging voor in gebed, samen met dr. Raymond Hausoul van de Evangelische 
Gemeente de Hoeksteen, waarna wij als verzamelde voorgangers het Onze 
Vader met elkaar baden. Bij zo’n herdenking onder de Menenpoort is het 
belangrijk om niet in een soort van verheerlijking van de heldendaden in de 
oorlog te vervallen. We moeten juist telkens waakzaam zijn om de 
verschrikkingen en de 
zinloosheid van de oorlog te 
beklemtonen. Daarom was 
ik blij met de uitstekende 
homilie van deken Roland 
Hemeryck, die benadrukte 
dat de inspanning om 
oorlog, geweld en uitsluiting 
te voorkomen, ook altijd te 
maken heeft met 
rechtvaardigheid voor allen.  
 
 
Bevestiging Hans van Peborgh als kerkenraadslid 
 
Op zondag 14 november 
werd Hans Van Peborgh 
bevestigd als kerkenraadslid. 
We danken Hans heel 
hartelijk voor de bijdrage die 
hij de komende tijd wil 
leveren aan kerk en 
kerkenraad. 
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Bezoek Avansa 
Op 16 november verzorgde ik een lezing voor een geïnteresseerde groep van 
het vormingswerk van Avansa. Het grootste gedeelte van de aanwezigen was 
niet bekend met de Protestantse Kerk. Daarom des te mooier dat er zo veel 
belangstelling was. Sommige vragen had ik al tientallen keren gehoord, zoals 
de vraag waarom dominees wel mogen trouwen en priesters niet, andere 
vragen gingen rechtstreeks in op de kern van het geloof. Bijvoorbeeld: als u in 
één zin zou moeten zeggen wie God is, wat zou u dan zeggen? Of: wat gelooft 
u over leven na de dood?  
 
Ik ben altijd zeer dankbaar als ons gevraagd wordt om te getuigen van wat we 
geloven. Maar het doet me juist ook weer beseffen hoe weinig mensen weten 
van wat we doen in de Protestantse Kerk. Met name de vraag die ik altijd krijg: 
mag ik ook naar de Protestantse Kerk komen als ik niet gelovig ben? Die vraag 
raakt me altijd weer omdat voor mij het antwoord natuurlijk zo'n overduidelijk 
"ja" is. Maar toch weten veel mensen dit niet! Laten we alert zijn op mogelijke 
drempels zodat meer mensen weten dat ze altijd welkom zijn bij ons, ongeacht 
wat ze wel of niet geloven.  
 
Herdenking overledenen op Eeuwigheidszondag 
Vorig jaar konden we Eeuwigheidszondag niet in de kerk vieren, dus waren we 
dankbaar dat onze viering dit jaar wel mogelijk was. Elke bezoeker had de 
mogelijkheid om een foto van iemand die hen dierbaar was vooraan op een 
tafeltje te zetten. Als zichtbaar teken van onze verbondenheid. Maar ook om 
aan te geven dat niemand leeft en sterft voor zichzelf, maar dat we als 
christenen verbonden zijn met de lange rij van getuigen van Christus die voor 
ons zijn gegaan. Het thema van de kerkdienst was dus: Sterven doe je niet 
alleen. Een dubbele betekenis. Het is zo belangrijk om je geliefden om je heen 
te hebben in je laatste fase. Maar het betekent ook dat je nooit alleen gelaten 
wordt door God en dat je altijd in Gods hand geborgen blijft.  
 
Oecumenische Bijbelstudie 
De nieuwe reeks Bijbelkringen is van start gegaan. We mochten 16 deelnemers 
verwelkomen, verspreid over twee groepen. Dit jaar zijn we vertrokken op 
speurtocht in het boek ‘Handelingen’. We hopen tijdens deze reis veel nieuwe 
inzichten te verwerven in dit bijzondere Bijbelboek.  
Kan u niet meedoen aan de Bijbelstudies, maar bent u wel geïnteresseerd in 
Handelingen? U kunt alsnog een map met de inhoud van de studies 
aanschaffen voor 15 euro. Neem contact op met Eleonora als u interesse heeft.  
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Wat komt? 
Dit jaar komt het Vredeslicht vanuit Bethlehem, via Oostenrijk en Duitsland in 
Ieper aan op 17 december. Op zaterdag 18 december vertrekt het licht vanuit 
Ieper naar de vier windstreken. Wij, als kerk, nemen deel 
aan het traject tussen Ieper en Zonnebeke. Dit omdat veel 
gemeenteleden in Zonnebeke of deelgemeenten wonen en 
we hierdoor een warme band met deze gemeente hebben.  
De wandeling van 8 km vertrekt om 8.30u op de Grote 
Markt In Ieper.  
Tegen de avond zal het Vredeslicht in alle windstreken branden en verbindt het 
de Westhoekgemeenten op een symbolische en positieve manier. 
Wil je ook meewandelen? Meld je dan aan bij Nele. 
 
In de dienst van zondag 19 december wordt het licht uitgedeeld aan de 
aanwezigen. Wie niet in de dienst aanwezig kan of wil zijn, kan een afspraak 
maken om vanaf 11u15 langs te komen onder de luifel en het licht mee te 
nemen. 
Inschrijven bij Nele. 
 
De collectes van de vier adventszondagen zullen worden besteed aan ‘Allemaal 
mensen’, het project van Siska en Bruno Libbrecht, dat licht brengt voor de 
mensen in de vluchtelingenkampen van Duinkerke. 
 
Op zaterdag 25 december wordt kerstfeest gevierd. Traditioneel begint de 
dienst om 15.00u en zitten we nadien gezellig samen rond de tafel om te 
genieten van koeken, warme chocomelk en glühwein.  

Tijdens de viering zullen veel kerstliederen 
worden gezongen. Heb je een 
lievelingslied en wil je graag dat het in de 
dienst wordt opgenomen? Meld dat dan 
bij Nele. 
Wie wil deelnemen aan het samenzijn, 
graag om praktische redenen ook 
inschrijven bij Nele. 
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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 december gaat naar Samuel, als decoratie voor zijn nieuwe 
woning. 
 
Jarigen 
3 december: Nele Lemaire 
24 december: Eddy Migom 
26 december: Romano Sapulette 
 
 
 

 
 
 
 
Voor de kinderen 
Hoop, vrede, vreugde en liefde, en Jezus staat altijd centraal. 
Kleur je deze adventskrans? 
Je kan hem uitknippen en aan het raam hangen. 
 

(volgende pagina) 
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Erediensten 
 
Zondag 5 december  10.00 uur, voorganger: Mevr. Helen Blow 
 
Zondag 19 december  10.00 uur, voorganger: Mevr. Petra Boeije 
 
Zaterdag 25 december   10.00 uur, voorganger: de heer Benoit Baelde 
Kerstmis 
 
Beroepingswerk 
 
Op dinsdag 23 november vond een eerste gezamenlijke vergadering plaats van 
de kerkenraad, bestuursraad en beroepingscommissie met onze nieuw 
aangestelde consulent, Ds. Gert-Jan Kroon. Over enkele weken is er een 
gesprek gepland met de kandidaat-predikant voor onze gemeente. 
 
Van de consulent 
 
Graag sluit ik even aan bij de voorgaande mededeling van Benoit. Het is voor 
mij een eer om de beroepingsprocedure verder te begeleiden. Afgelopen 
dinsdag heb ik mogen kennismaken met al degenen die betrokken zijn bij dit 
beroepingswerk, alhoewel, kennismaken was het niet echt, want wij hebben 
elkaar al in eerdere situaties mogen meemaken.  
En nu dus deze beroepingsperiode. De hoop en de verwachting is dat mijn 
consulentschap van korte duur zal zijn, want er heeft zich een sterke kandidaat-
predikant aangediend.  

Kortrijk 
Bloemistenstraat 2a – 8500 Kortrijk  Consulent: Ds. Gert-Jan Kroon 
Kerkdienst: Zondag om 10.00 uur  Stationsstraat 86 
Bankrekening:  8930 Menen 
IBAN: BE55 0910 1044 8444  Tel: 056/ 51 25 31 
BIC: GKCC BEBB  Mail: kroongertjan@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:benoit_baelde@msn.com
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Bij deze roep ik u graag op om te bidden voor de kandidaat en zijn gezin, en 
voor de gemeente. Dat alles goed zal verlopen en dat God, de Heer van de 
kerk, nieuwe wegen zal wijzen en deuren zal openen. 
Ik wens u een goede Adventstijd toe en alvast gezegende kerstdagen. 
 
Ds. Gert-Jan Kroon 
 
 

 
Gedicht 

 
Hoopvolle treurbeuk 

Dichter : Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
 

We lopen met ons drieën langs de graven, 
de dorpsgenoten leven voor ons op, 

de droogte heeft hier sporen nagelaten, 
de jonge treurbeuk buigt steeds dieper in de top. 

 
We hebben over voorouders gesproken 

en wat we hen nog graag hadden verteld 
maar eenmaal wordt de levenslijn doorbroken, 

toch wordt in dromen soms die lijn hersteld. 
 

Het is alsof de beuk aan ons wil tonen, 
ik ben hier na de oude wilg geplant 

maar zonder water zal het einde komen 
nog voor mijn wortels met de aarde zijn verwant. 

 
Meer dood dan levend geeft hij aan 

dat hij zo misschien niet meer kan beleven 
wanneer de graven zullen opengaan, 

de doden nieuw bestaansrecht wordt gegeven. 
 

Hier in de hof van ons vergankelijk leven 
leeft de gedachte aan besprenkeling en doop, 

bezinnend voelen we ons met elkaar verweven 
en gaan we huiswaarts, in ons leeft de hoop.  
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Erediensten  
 
Zondag 5 december 10.00 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon 
Tweede van Advent Maaltijd van de Heer 
    Ouderling van dienst: Kimberly Tytgat 
    Kinderopvang: Isabel Bossuyt 
 
Zondag 12 december 10.00 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon 
Derde van Advent Ouderling van dienst: Johan Yvelaar 
    Kinderopvang: Jenny Bauwens 
 
Zondag 19 december 10.00 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon 
Vierde van Advent Ouderling van dienst: Dirk Tytgat 
    Kinderopvang: Susan Elobe 
 
Zondag 26 december 10.00 – 12.00 uur: Kerstfeest in de kerk 
Tweede Kerstdag  Met kerstkoeken, kerstverhaal en veel kerstgezelligheid 
 
Zondag 2 januari  10.00 uur – Voorganger: Ds. Gert-Jan Kroon 
    Maaltijd van de Heer 

Ouderling van dienst: Kimberly Tytgat 
    Kinderopvang: Nancy Meeuw 
 
  

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 
 
Deze maand december hopen we verder te gaan met het Adventsproject, dat 
op zondag 28 november begonnen is. Om zo toe te werken naar het Kerstfeest, 
dat we in de kerk dit jaar willen vieren op Tweede Kerstdag, zondag 26 
december in de voormiddag. 
 
Op 5 december, tweede Advent, lezen we het verhaal van één van de 
voorouders van Jezus: koning Salomo. In 1 Kronieken 22,6-16 staat dat niet 
David, maar Salomo de tempel van Jeruzalem mocht bouwen, omdat Salomo 
een “man van vrede” was. Een vredevorst, en zo zou ook de toekomstige 
Messias genoemd worden.  
 
Op 12 december, derde Advent, gaat het over de “stad van de vrede”: 
Jeruzalem. Een stad waar altijd veel strijd om is geweest, maar waar in de 
toekomst de Messias zal terugkomen en waar Hij koning zal zijn. 
 
Op 19 december, vierde Advent, lezen we de “profetie van vrede” in het 
geboorteverhaal van Johannes de Doper, bij zijn vader Zacharias. Uit deze 
profetie blijkt dat Johannes de voorbode zal zijn van Jezus, die de weg wijst 
naar de ware vrede. 
 
En dan op 26 december is het Kerstfeest! Natuurlijk lezen we het traditionele 
Kerstevangelie uit Lucas 2: de HEER is geboren in Bethlehem en Hij brengt 
vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. 
 
Hopelijk kunnen onze diensten doorgaan als gepland, en kunt u daarbij 
aanwezig zijn.  
Voor degenen voor wie dit niet mogelijk is: de link naar de opname van de 
dienst wordt dezelfde zondag bij u bezorgd in de e-mail. 
En voor degenen die geen computer hebben: u ontvangt de opname van de 
dienst later in de week op een cd’tje. 
 
Collecten 
 
Deze maand, op zondag 5 december november, is de tweede collecte bestemd 
voor het adventsproject van Protestantse Solidariteit.  
In de Democratische Republiek Congo, namelijk in Nselo en Sona Bata, is door 
de Baptisten gemeenschap een verloskunde- en neonatale afdeling opgezet in 



14 
 

twee ziekenhuizen. Met deze Adventscampagne wil Protestantse Solidariteit 
aan vrouwen, die het leven doorgeven, de zorg door dokters en vroedvrouwen 
verzekeren. Zij kunnen de moeders bijstaan op het moment  van de geboorte 
en hen en de pasgeborenen verzorgen in een veilige  omgeving, voorzien van 
schoon water en goede voeding, met medicijnen en  basis vaccinaties. Zo 
willen we helpen verschil te maken tussen leven en dood. Een vrouw mag niet 
sterven als ze leven geeft. 
Ook de kerk in Roeselare collecteert hiervoor; op pagina 21 leest u een 
uitgebreider artikel hierover.  
 
De opbrengst van de tweede collecte op 7 november, voor Huizen van Hoop, is 
€ 79,10. Hartelijk dank voor uw gaven! 
 
Jarigen in de maand december 
 
Zondag 5 december  Julia Vlamynck 
Zondag 5 december  Ralph Gilles 
Zondag 5 december  Ds. Gert-Jan Kroon 
Dinsdag 14 december  Frida Bauwens 
Dinsdag 14 december  Rosana Njotoprajitno 
Donderdag 16 december Manoella Bucumi 
Dinsdag 28 december   Eversine Jeroe 
 
Gelukkige verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar! 
 
Bloemetje van de maand 
 
Dit wordt maandelijks geschonken door de damesclub.  
In de maand december is dit bestemd voor Julia Vlamynck, één van onze 
oudste gemeenteleden. Verblijvend in WZC Andante en verward in haar 
gedachten brengt zij haar dagen door, blij op het moment dat zij bezocht 
wordt, ook al herinnert zij zich het later niet meer. Haar aanwezigheid in ons 
midden, evenals die van haar man, wordt gemist. Wij bidden voor haar en voor 
haar familie. 
 
Zieken 
 
De afgelopen maand werden we getroffen door een coronasituatie in de kerk. 
Het verhaal is bekend. Een schok voor ons allen.  



  15 
 

Desondanks mogen we dankbaar zijn dat het aantal besmettingen beperkt is 
gebleven tot één persoon: alleen Frida. Zij is tot op heden niet ziek geworden, 
en Eric is niet besmet geraakt. Verder testte iedereen negatief.  
Vorige maand stond er een artikel in het Regionieuws van de hand van ds. L.J. 
Geluk, met als strekking: Het leven is onzeker. En zo is het ook. Je kunt (ernstig) 
ziek worden.  
Wat helpt er dan? Om de coronacrisis je gedachten en gesprekken te laten 
domineren? Om de angst te laten regeren? Om te denken dat je de risico’s 
kunt uitsluiten?  
Onze levens zijn nu eenmaal eindig, daar helpt geen arts of viroloog aan. Beter 
is het om dit te accepteren. En om u te bekeren tot de Heer Jezus Christus, die 
het eeuwige leven geeft.  
 

“Een leven door zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid!” (JdH 25) 

 
We blijven bidden voor hen die langdurig ziek zijn en pijn hebben, met name 
voor Olga en José.  
We denken ook aan Rozanne Vanhee. We ontvingen laatst een mooie 
handgeschreven brief van haar. De groetjes terug vanuit de kerk! 
Ralph Gilles viert deze maand zijn verjaardag, maar hij heeft het moeilijk met 
zijn gezondheid.  
Tenslotte veel sterkte gewenst aan degenen die in de familie met ziekte 
geconfronteerd zijn; met name Jean-Pierre wiens broer ziek is. 
 
 
Complottheorieën? 
 
Tijdens de pandemie zijn er ongeziene protesten uitgebroken van mensen die 
zich niet willen laten vaccineren. De meesten van hen geloven dat de 
wereldwijde farmaceutische bedrijven via corona en het vaccin grote winsten 
willen maken.  
 
Sterker nog: deze gigantische 
bedrijven zouden in handen zijn van 
één iemand, die de macht over de 
wereld naar zich toe wil trekken. De 
coronacrisis als opstapje naar een 
totaal nieuwe wereldorde. Sommige 

christenen denken: als opstapje naar 
de antichrist. Daarom zijn zij in het 
verzet gegaan en weigeren velen 
van hen het vaccin. 
Nu, dit alles is slechts een 
beschrijving van wat wij om ons 
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heen horen en lezen en zien. Het is 
niet mijn mening. Ik vind ook dat 
mensen niet zo bang moeten doen 
over een wereldregering of over een 
antichrist. We geloven toch dat 
Christus daarna zal komen en hem 
zal “doden met het zwaard dat uit 
zijn mond uitgaat”? We moeten ons 
niet te snel laten beheersen door 
allerlei complottheorieën. 
 
Betekent dit dat er geen 
complottheorieën zijn? Kunnen we 
alles geloven wat de media 
beweren? Nee, zeker niet. 
Complotten zijn er wel degelijk.  
Om te beginnen: de moord op de 
Heer Jezus was het resultaat van 
een samenzwering (zie Psalm 2).  
Ook in de wereldgeschiedenis is 
vaak gebruik gemaakt van 
samenzweringen, van complotten, 
om de zittende koning of president 
te verwijderen, en om een nieuwe 
koning of een nieuwe regering aan 
de macht te helpen. 
Natuurlijk doen de daders er dan 
van alles aan om hun misdaad in de 
doofpot te stoppen, om die te 
bedekken. Ze doen of er geen 
complot is geweest, en iedereen die 
daar tegenin gaat, wordt belachelijk 
gemaakt: U bent een rare 
complotdenker!  
Eén van de bekendste complotten 
die geen complot mag zijn, is dat 
van de moord op president John F. 
Kennedy. Er zit een stevig deksel op 
de doofpot van deze moord, en 

velen die dat deksel hebben willen 
openen, hebben daarvoor betaald 
met de prijs van hun leven. Er is een 
indrukwekkende lijst met 
vermoorde personen die getuigen 
waren van de moord of die 
onderzoek deden naar de moord. 
Midden jaren 70 heeft het 
Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden (zeg maar: de 
Tweede Kamer) desondanks een 
commissie aangesteld die nieuw 
feitenmateriaal moest bestuderen. 
De uitkomst was dat de Commissie 
van het Huis van Afgevaardigden in 
1979 vaststelde dat er toch wel 
degelijk een complot is geweest om 
president Kennedy te doden!   
De grote kranten en tv-zenders 
hebben deze conclusie van de 
Kamer nooit overgenomen. Nog 
altijd doen zij beweringen dat de 
president door één gestoorde man 
is vermoord.  
Nog altijd proberen bepaalde 
mensen de geruchten over een 
complot dus de kop in te drukken. 
Het zou toch ook wat zijn: een 
complot, ja een staatsgreep, in het 
land dat overal ter wereld de 
democratie wil brengen!  
 
Een andere dubieuze zaak in de 
jongste wereldgeschiedenis is de 
aanslag op de Twin Towers in New 
York, 11 september 2001. Ook op 
deze kwestie heeft zich een groep 
onderzoekers gestort, die voor 
complotdenkers worden 
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uitgescholden.  
Laten we even de feiten bekijken: 
meteen na de aanslagen zei 
president Bush jr. dat Osama Bin 
Laden de dader was, en ook Saddam 
Hoessein zou er iets mee te maken 
hebben. Ook een samenzwering 
dus! De Amerikanen hebben er tot 
op heden nooit het harde bewijs 
voor geleverd. 
Het bewijs dat er wel was, namelijk 
de resten van de torens, is zonder 
onderzoek naar het containerpark 
gebracht en vernietigd.  
De videobeelden tonen bovendien 
dat beide gigantische torens binnen 
ruim tien seconden gesloopt zijn 
door… explosieven! Zoals ook vele 
brandweerlieden en andere 
getuigen altijd duidelijk gezegd 
hebben. Twee wolkenkrabbers die 
tot gruis gereduceerd werden, tot 
fijn stof, dat in een wolk de 
Hudsonrivier overwaaide. 
In de film The Unspeakable, die 
vorige maand is uitgekomen, 
hebben nabestaanden getuigd over 

de lichaamsresten van hun geliefden 
die tot gruis gereduceerd waren, en 
die zij na DNA-onderzoek 
opgestuurd kregen. 
Erger dan dit zijn de onbeantwoorde 
vragen van deze nabestaanden: wat 
is er nu werkelijk gebeurd op die 11e 
september met mijn man, mijn 
vrouw, mijn zoon, mijn dochter…? 
Wie in het openbaar durft te 
beweren dat er explosies waren en 
dat er een complot moet zijn 
geweest, wordt in Amerika aan de 
schandpaal genageld. 
 
Tot zover twee grote gebeurtenissen 
uit de jonge geschiedenis, waar de 
verdenking van een complot zwaar 
boven hangt. Het ís niet raar om te 
geloven dat mensen complotten 
smeden, als in een spel, op jacht 
naar de wereldheerschappij.  
Maar het is tijdelijk. In de wereld 
waarin het Lam op de troon zal 
zitten, daar zal geen onrecht meer 
zijn. Laat ons verlangen daarnaar 
uitgaan!     - GJK - 

 
Agenda 
 
- Iedere vrijdagavond    19.00 uur: Online bidstond via Zoom 
behalve vrijdag 3 december  19.00 uur: Bijbelstudie in het koffielokaal 
- Dinsdag 7 december   14.00 uur: Dameskring 
- Dinsdag 7 december   19.00 uur: Kerkenraadsvergadering 
- Zondag 26 december   10.00 uur: Kerstfeest 
 
De datum van de (eventuele) nieuwjaarsreceptie wordt later bekend gemaakt. 
 
De samenkomsten van de Vriendenkring zijn tot nader order geannuleerd.   
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Erediensten 
 
Zondag 5 december  Voorganger: Ds. Axel Roze 
2e van Advent   Ouderling van dienst: Lotje Hahury 
     Organist: Daniël Verlinde  
 
Zondag 12 december  Viering Heilig Avondmaal 
3e van Advent   Voorganger: ds. Elly Bouman 

Ouderling van dienst: Matthias Stolz 
     Organist: Daniël Verlinde 
 
Zondag 19 december  Voorganger: Mw. Marian Kneteman 
4e van Advent   Diaken van dienst: Lotje Hahury 
     Organist: Daniël Verlinde 
 
Zaterdag 25 december  Voorganger: mw. Els Maassen 
Kerstfeest    Ouderling van dienst: Harry Houbrechts 
     Organist: Daniël Verlinde 
 
Zondag 26 december  Geen dienst 
 
De erediensten op zondag vangen aan om 10.00 uur.  
De eredienst op de Kerstdag, 25 december, vangt aan om 16.00 uur. 
 
  

Roeselare 
Jan Mahieustraat 21 – 8800 Roeselare Predikant: Vacant 
Kerkdienst: Zondag 10.00 uur   Consulent: Ds. Jannica de Prenter  
Bankrekening De Geuzentempel:  VPKB Brugge 
BE53 0011 5641 0253    Tel.: 050/35 50 84 
http://protestantsekerkroeselare.be  e-mail: j.a.deprenter@gmail.com 
 
Kerkenraad: 
Dhr. H. Houbrechts     0475/81 09 17  Mw. L. Hahury 051/72 35 35 

Dhr. C. Feryn         0491/92 58 31 Diaken: 
Dhr. M. Kargbo         0466/13 87 64 Dhr. M. Stolz 051/69 71 30 
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Bij de diensten 
 
De Adventstijd is aangebroken. Tijd van verwachtend uitzien naar het Licht dat 
reddend verschenen is in de wereld. ‘Het Woord is vlees geworden’, schrijft de 
Evangelist Johannes, ‘en heeft onder ons gewoond, vol van genade en 
waarheid.’ Dat vleesgeworden Woord is Christus die zijn leven heeft gegeven 
tot redding van de wereld. Wie dat gelooft ontvangt nieuw leven. Johannes 
schrijft: ‘Allen die Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven 
kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn naam geloven; die niet uit 
bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit 
God geboren zijn.’ (Johannes 1:12-13) 
Als dit geloof ons hart en leven vervult worden we mensen die leven met 
verwachting. Verwachting van het Rijk van God, dat in Christus reeds is 
gekomen en wacht op de voltooiing als Hij terugkomt.  
Zo zijn wij als christenen hoopvolle mensen, zelfs in een tijd als deze, die bol 
staat van zorgen en problemen, van chaos en wanorde, van ontrouw en 
ongeloof. Graag roepen we u en jou op je steeds weer te laten voeden door 
het Woord van God, persoonlijk in de stilte en samen als gemeente in de 
erediensten.  
Als we het Woord buiten ons leven laten doen we onszelf tekort, dan raken we 
vroeg of laat uitgeput en vervliegt alle hoop. Maar wie het Woord ontvangt, 
het toelaat in zijn leven die zal, zoals prachtig verwoord in een lied, ontdekken 
dat uit elke nacht Gods morgen rijst en Zijn troost niet meer verdwijnt van de 
aarde.  
 

Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 
 

En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
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Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

 
Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 
Moge de dankbaarheid die doorklinkt in dit lied ons allen vervullen en de 
kerkdiensten in deze Advent-Kersttijd maken tot ware érediensten! 
 
Collectes erediensten 
 
De collecte tijdens de erediensten is bestemd voor het lokale kerkenwerk. Op 
de tweede zondag van de maand, als we het Heilig Avondmaal vieren, is er ook 
een collecte voor een diaconaal of missionair doel.  
 
Op 12 december is de 2e collecte, de Avondmaalscollecte, bestemd voor de 
Hoop en Huizen. Via dit project worden mensen die erkend zijn als vluchteling 
geholpen om geschikte woonruimte te vinden. Vaak zien deze vluchtelingen de 
woningen aan hun neus voorbij gaan omdat ze de huurwaarborg niet kunnen 
betalen. In afwachting van de steun van het OCMW schiet Hoop en Huizen dan 
de huur en de huurwaarborg voor. Laten wij als gemeente ook een steentje 
bijdragen aan dit belangrijke project.  

 
Op Kerstdag, 25 december, is de collecte bestemd voor het 
Adventsproject van Protestantse Solidariteit: Het leven 
beschermen. 
In de Democratische Republiek Congo, namelijk in Nselo 
en Sona Bata, is door de Baptisten gemeenschap een 
verloskunde- en neonatale afdeling opgezet in twee rurale 

ziekenhuizen. Met deze Adventscampagne wil Protestantse Solidariteit aan 
vrouwen, die het leven doorgeven, de competente zorg door dokters en 
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vroedvrouwen verzekeren. Zij kunnen de moeders bijstaan op het moment  
van de geboorte en hen en de pasgeborenen verzorgen in een veilige  
omgeving, voorzien van schoon water en goede voeding, met medicijnen en  
basis vaccinaties. Zo willen we helpen verschil te maken tussen leven en dood. 
Een vrouw mag niet sterven als ze leven geeft. 
 
Achtergrond 
In de Democratische Republiek Congo (DRC) bedraagt het sterftecijfer van 
zwangere vrouwen en pasgeborenen 620 op de 100.000 geboortes.  
De oorzaak daarvan ligt vooral in een falend gezondheidssysteem, 
ontoereikende financiële middelen en voortdurende armoede. Dit geldt voor  
heel veel vrouwen uit de rurale gebieden, die niet in een ziekenhuis bevallen  
en geen gepaste zorg kunnen genieten. Ze hebben eenvoudigweg de middelen  
niet. De prijs voor een bevalling in de aanwezigheid van goed opgeleid 
personeel is voor hen niet betaalbaar. Ze hebben ook geen toegang tot 
diensten van ‘familie planning’, om te zorgen dat er tussen de geboorten 
voldoende tijd verloopt. De Afrikaanse vrouw dankt haar overleven alleen 
maar aan haar grote weerbaarheid. Met de geboorte van het kind zijn de 
problemen nog niet voorbij. Eén kind op twee lijdt aan chronische 
ondervoeding. Dat wil zeggen dat elk jaar 3,8 miljoen kinderen onder de 5 jaar 
aan ernstige ondervoeding lijden. Dit is onaanvaardbaar. Het inkomen van 80% 
van de gezinnen hangt af van de landbouw. Hun geringe inkomen blijft jaar op 
jaar dalen. Meer dan 27 miljoen Congolezen of één op de drie, leeft vandaag in 
extreme armoede met als gevolg dat de hele familie ondervoed is. 

 
Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, 

niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jer. 29,11) 
 
Een kind dat geboren wordt in goede omstandigheden is een hoop voor de 
familie, kerk en samenleving. In de DCR heeft één op de twee kinderen vanaf 
de geboorte een voedingstekort, hetgeen invloed heeft op de groei en de  
schoolse ontwikkeling. Tot het vijfde levensjaar heeft het kind nood aan 
voortdurende zorg. Dat wil zeggen consequente medische begeleiding,  
kwaliteitsvolle voeding en een gezonde omgeving.  
Met onze Kerstbijdrage helpen wij om hoop te brengen voor gezinnen in 
Congo. U kunt uw bijdrage geven tijdens de eredienst op 25 december. U kunt 
daarvoor de enveloppe gebruiken die is bijgevoegd bij dit kerkblad óf u kunt 
uw bijdrage overmaken op de bankrekening van VZW de Geuzentempel,  
Iban: BE53 0011 5641 0253, met vermelding: Kerstcollecte.  
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Afscheid ds. Bouman 
 
Op 31 oktober was het dan zover. In een bijzondere eredienst, in het 
kerkgebouw van de gastvrije Godelieveparochie, namen we op deze 
Reformatiezondag, als gemeente en predikant afscheid van elkaar. Een dienst 
waarin we bepaald werden bij Gods trouw de eeuwen door. Zijn weg is voor 
ons niet na te rekenen, maar Zijn voetstappen in de geschiedenis en in ons 
eigen leven, ook als gemeente zien we met dankbare verwondering. Wat Hij 
bedoelt, dat rijpt tot zin, de knop is bitter, is begin, de bloem wordt licht en 
puur. Luisterend naar de Schriften, schouwend in het heden en verleden zien 
we dat Gods weg gaat door de diepte van dit bestaan. Het zwart van 
menselijke schuld en gebrokenheid lijkt ons soms gevangen te houden, maar 
juist in dat donker valt het licht van Gods genade. In het donker van de tijden, 
staat het kruis hoog opgericht, lijdend en stervend neemt God het in Zijn Zoon 
op voor deze wereld.  

 
In de verkondiging hoorden we hoe God als de 
Middelaar hemel en aarde verzoent en leidt tot de 
eeuwige bestemming. We hoorden in Gezang 447 de 
diepe tonen van het Evangelie van Jezus Christus. 
Schriftwoorden uit Psalm 77, prachtig gelezen door 
Erik Kargbo, kwamen tot 
leven. Jezus’ woorden, op de 
avond voor Zijn lijden en 
sterven zetten ons aan het 

denken: ‘wat Ik doe begrijp je nu nog niet, later zul je 
het zien.’ Later heeft Petrus, en hebben de andere 
leerlingen, tot wie Jezus deze woorden sprak het 
gezien. En ook wij mogen het zien. Wat Hij heeft 
gedaan, gebukt, zijn bovenkleed afgelegd, voeten 
gewassen, als teken van Zijn zelfgave, alleen dat geeft 
ons leven doel en zin. Zo is het alleen door Zijn Woord, alleen door genade, 
alleen door geloof, alleen door Christus dat we worden gered en leven, nieuw 
leven ontvangen. Aan Hem, de Drie-enige God, alle eer: Soli Deo Gloria. ‘Uit 
Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid’, zo stemden we in met Paulus in Romeinen 11:36.  
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Deze machtige Evangelieboodschap werd 
na de preek op bijzonder wijze vertolkt in 
orgelspel bij Gezang 447, door Tim 
Bouwsma.  
 
 
 
 

 
De verbondenheid in de gemeente was 
voelbaar en tastbaar. Karin Bakker, 
leidster van de kindernevendienst,  
sprak warme woorden van dank en de 
kinderen en tieners, die in de voorbije 
weken prachtige bloemen maakten, 
zorgden voor een prachtig boeket met 
daaraan kaartjes van gemeenteleden.  

 
Onder leiding van consulent ds. Jannica de Prenter namen we als gemeente en 
predikant afscheid van elkaar. Het was een ontroerend moment om, onder het 
oog van vele getuigen, die als genodigden aanwezig waren, samen op het 
liturgisch centrum, God en elkaar te danken en in Zijn naam te zegenen.  
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Tenslotte bracht een 
heus gemeentekoor, 
begeleid op de piano 
door Daniël Verlinde, 
een lied ten gehore 
dat zingt van de 
eeuwige toekomst en 
ons werk hier op aard 
dat niet tevergeefs is 
vanwege Zijn belofte 
en trouw.  

 
Toen hierna een lied in Indonesisch, Kasih, werd gezongen door Lotje Hahury, 
kwam alles samen in het ene woord ‘Liefde’.  

 
Liefde is zachtmoedig 

liefde is vergeven 

liefde is genereus 

Gods liefde... Gods liefde, Heer. 

Leer ons dit, heb elkaar lief 
leer ons dit, vergeef elkaar 

leer ons dit, uw liefde o Heer 
Uw heilige liefde kent geen grenzen. 

 
Geraakt en bewogen door Gods liefde, zeg ik allen dank voor de voorbije jaren 
waarin we elkaar tot steun en zegen mochten zijn en voor ieders bijdrage om 
deze dag van afscheid, zowel in de eredienst als de receptie, te helpen maken 
tot een onvergetelijke dag. Veel, heel veel dank aan u en jou en alle eer aan 
Hem die ons kracht en gezondheid heeft gegeven en wiens genade onpeilbaar 
is! Blijf het altijd bedenken en geloven: wat HIJ, de Heer, bedoelt, dat rijpt tot 
zin, Hij zelf vertaalt de duisternis, in eindelijk eeuwig licht! 

ds. Elly Bouman 
 

 
 
 
 
 



  25 
 

Bijbelstudie 
 
Op woensdag 8 december, om 19.30 uur gaat de Bijbelkring door onder leiding 
van ds. Gert Jan Kroon. Op 10 november werd Johannes 1: 19-34 gelezen en 
besproken. Al luisterend ontdekten we hoe de hele Schrift resoneert in wat 
Johannes schrijft. In december zal verder worden gelezen vanaf Johannes 1:35. 
Allen hartelijk welkom!  
 
Open kerk 
 
Wie door de week even wil binnenstappen in de kerk is welkom op 
dinsdagmorgen 7, 14 en 21 december tussen 10 en 12 uur.  
 
Verjaardagen 
 
17 december Carl Feryn 
18 december Daniël Dumoulin 
20 december Saudatu Kermokai 
21 december Bismark Boakye 
21 december Chris Vandecaveye 
25 december Aliza Nawela Awin 
 
Allen hartelijk gefeliciteerd, een mooie dag en gezegend nieuw levensjaar 
toegewenst 
 
De Geuzenbrief 
De wekelijkse nieuwsbrief van de kerk, ‘Geuzenbrief’ genoemd, zal vanaf  
5 december alleen nog verschijnen als er tussentijds belangrijk 
gemeentenieuws is dat niet op tijd in het Regionieuws kan worden vermeld.   
 
 
Agenda 
 
Dinsdag 7 december, 10.00 – 12.00 uur: Open kerk 
Woensdag 8 december, 19.30 uur: Bijbelstudie in de kerk 
Dinsdag 14 december, 10.00 – 12.00 uur: Open kerk 
Donderdag 16 december, 18.30 uur: Kerkenraadsvergadering in de kerk 
Dinsdag 21 december, 10.00 – 12.00 uur: Open kerk 
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Even voorstellen:  
Museummedewerker Protestants Museum De Geuzenhoek 
 
Dag, via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Jozefien 
Blommaert en ik ben de nieuwe museummedewerker van het Protestants 
Museum De Geuzenhoek. 
 
Ik woon al mijn hele leven in Horebeke, mijn familie langs vaderskant zijn 
‘echte’ Horebeekse geuzen.  
Ik heb geschiedenis gestudeerd in Kortrijk en Leuven.  
Mijn voornaamste interesse (en passie) ligt bij kerk- en cultuurgeschiedenis. 
De voorbije jaren was ik in dienst bij het Rijksarchief.   
Ik ben lid van lid van de Evangelische kerk in Oudenaarde.  
Ik hou erg van muziek: ik zing en speel fagot. 
 
Sinds 1 oktober werk ik in het Protestants Museum ‘De Geuzenhoek’.  Een 
prachtig museum, op een prachtige plek, met een prachtig verhaal, dat ook 
een beetje mijn verhaal is. 
 
Momenteel werk ik me in: er zijn heel wat praktische en organisatorische 
zaken die aandacht nodig hebben. Geleidelijk aan willen we ons ook meer 
richten op de buitenwereld. Hier is het vooral een kwestie van zichtbaar te zijn 
en gevonden te kunnen worden. Door contacten te leggen, contacten te 
onderhouden, en aanwezig te zijn. Daarnaast willen we ook werken aan de 
uitstraling van het museum, het aanbod verbreden en goed zorg dragen voor 
de collectie van het museum.   
 
De link met de geloofsgemeenschap is erg belangrijk voor het museum: de 
kerk, haar geschiedenis en haar getuigenis zijn de bestaansredenen van dit 
project. Het is het verhaal van de Geuzenhoek dat we in het museum willen 
vertellen, en we willen dat samen brengen met de geuzen van de Geuzenhoek. 
 
Het museum heeft voor iedereen wel iets te bieden: een rustig kijk-bezoek, of 
een geanimeerde rondleiding, een goed gesprek, een ontmoeting, een aanzet 
tot begrip, stof tot nadenken. Dit is waar ik me de komende tijd voor wil 
inzetten, zo de Heer wil. Het zal een zoektocht zijn, zowel voor mij als voor de 

Gezamenlijke berichten 
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vrijwilligers van het museum en voor de gemeenschap.  
 
Ik hoop dat in de komende jaren veel (be)zoekers de weg naar de Geuzenhoek 
zullen weten te vinden. 
 
 
Slotverklaring Synode 2021 
 
Beste zusters en broeders, 
  
De Synodevergadering van de VPKB vond plaats op 13 en 20 november 2021 in 
een gemoedelijke sfeer en met constructieve discussies. Alle afgevaardigden en 
vertegenwoordigers van de VPKB volgden de coronamaatregelen nauwgezet 
op. 
  
Dit was de eerste fysieke synode sinds het begin van de pandemie. De 
samenleving als geheel is zwaar getroffen en de VPKB vormt daarop geen 
uitzondering. De aalmoezeniers en de voorzitter stonden stil bij de 
eenzaamheid van velen van ons, het lot van de zieken en de vele doden. 
  
Maar de pandemie heeft onze kerk ook uitgedaagd tot creativiteit, met een 
ware explosie van het gebruik van nieuwe media. De kerkgemeenten hebben 
veel energie gestoken in het leren van nieuwe technologieën om erediensten, 
gebeden en Bijbelstudies online te plaatsen. Dit was ook de aanzet voor mooie 
samenwerkingen. 
 
Creativiteit is juist ook het hoofddoel van deze Synode: de kerk blijft zichzelf 
trouw en behoudt haar relevantie slechts voor zover ze zichzelf diepgaand en 
toekomstgericht durft hervormen. 
  
In onze maatschappij wordt godsdienst meer en meer gebannen uit het 
openbare leven. De bijdrage van godsdienst aan een warme samenleving 
wordt vaak miskend. Vaak zijn wij zoals het Joodse volk dat de vernietiging van 
de tempel van Jerusalem betreurt. Wanneer en hoe zal de tempel herbouwd 
worden? Sommige kerkgemeenten zijn gesloten en andere maken moeilijke 
tijden door. We weten niet of we morgen genoeg predikanten zullen hebben 
om diegenen te vervangen die met pensioen gaan. Laat ons vertrouwen 
hebben in onze huidige kerkleden, mannen en vrouwen, want zij zijn het 
kostbaarste goed van de kerk. 
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De laatste jaren waren de gemeenschappen van de VPKB innovatief in hun 
manier om het Evangelie te verkondigen. Aanwezigheid op het internet, 
diakenen en stadspredikanten, studentenaalmoezeniers, pioniers in de 
kerkgemeenten, enz. Hierbij kwam de vraag naar voren om een duidelijk 
statuut voor pioniers uit te werken, alsook de noodzaak om na te denken over 
nieuwe gemeenschapsvormen. 
  
De VPKB is uiteraard in voortdurende dialoog met de samenleving, solidair met 
onze medemens en aandachtig voor noden en vragen, met het verlangen om 
de meest kwetsbaren bij te staan. Tijdens deze synodevergadering wilden de 
VPKB-werkgroepen zich met name bezinnen over de opkomst van het 
antisemitisme en de klimaatrechtvaardigheid. Deze brandend actuele 
onderwerpen zullen op onze bijzondere aandacht kunnen rekenen. 
  
De Synodevergadering heeft zich over deze problematiek gebogen en heeft 
daarbij al enige vooruitgang geboekt. Maar deze thema’s verdienen een 
nadere uitwerking en verdieping. Dat is nodig om een verandering te 
bewerkstelligen. 
  
In 2022 komen er belangrijke evenementen aan. Noteert u deze datum alvast 
in uw agenda? 
  
Wij zullen het 100-jarige partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk van 
Rwanda vieren, met als hoogtepunt ProFest op 26 mei. 
  
Tot slot werd ons land zwaar getroffen door de overstromingen van juli 2021 
met zo'n 25.000 Belgische klimaatvluchtelingen. Dit drama drukte ons met de 
neus op de feiten: klimaatverandering is reëel en treft iedereen. Daarom wordt 
op 19 maart 2022 een bijzondere Synode gehouden over klimaat en 
klimaatrechtvaardigheid. Om onze bezinning te begeleiden zullen wij meerdere 
getuigen en sprekers aanhoren tijdens conferenties. Hierbij zal o.a. ook de 
Belgische klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele aanwezig zijn. 
  
De Commissie van Advies 
 
 


