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12 pagina’s menselijke warmte om de winter door te komen

Beate Heinen, Nacht der Lichter
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Kerst komt eraan. Het tijdschrift ook. 
En het tijdschrift heeft zijn 
doopnaam gekregen! 

Pro-News… is de naam die is gekozen voor het tijdschrift van de VPKB met de vriendelijke medewerking van 
de Synode Raad, de Districtsvoorzitters en het Synodebureau. 

Pro-News is een centraal communicatiemiddel van de Kerk. We willen onze leden met elkaar verbinden, 
maar ook inspirerend nieuws en spirituele en intellectuele diepgang bieden. 

Om deze ambities waar te maken, heeft de VPKB verschillende mediakanalen. Naast het tijdschrift hebben 
we ook een website en een facebookpagina. U kunt ze dus altijd raadplegen. 

Niet alle nieuws kan worden gepubliceerd in Pro-News, want er zijn maar twaalf pagina’s die we kunnen 
vullen. Maar u kan altijd een artikel of een evenement doorsturen via e-mail. Dus als u informatie hebt die u 
wilt delen, stuur deze dan gerust naar comm@protestant.link, bij voorkeur met een foto. 

Namens de Synodale Raad wens ik u een prettige vakantie!

●  Jean-Guillaume DeMailly 
Verantwoordelijke Communicatie VPKB
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Bij de aanvang van  
een derde mandaat 
als voorzitter van  
de Synodale Raad 

DE VOORZITTER AAN HET WOORD

Toen ik in 2012 voor de eerste 
maal tot voorzitter van de 
Synodale Raad verkozen 

werd, was ik voor een deel van onze 
Kerk een nog ietwat onbekend 
maar vast goedbedoelend persoon. 

Inmiddels heb ik er twee mandaten 
opzitten. In die acht jaar zijn uiter-
aard dingen gebeurd, zowel goede 
als lastige en ook zaken die beide 
tegelijk zijn. Ik ben het gezicht van 
de Kerk, zeker ook voor diegenen 
die zich door de Kerk onbegrepen 
voelen en gekwetst weten. 

Het raakt mij diep dat de Synode-
vergadering mij opnieuw en met 
een overgrote meerderheid het 
vertrouwen heeft geschonken en 
ik per 1 januari een derde mandaat 
mag aanvatten. Dat doet mij 
deugd, geeft moed en energie.

Momenteel heeft het schip der 
Kerk de wind niet in de zeilen. Dat 
ligt maar ten dele aan de huidige 
gezondheidscrisis en ik heb niet de 
oplossing voor elke moeilijkheid. 
Af en toe lijkt men dat wel van mij 
te verwachten, niet beseffend dat 
dat geheel ingaat tegen het protes-
tantisme. Ik heb niet meer wijsheid 

dan bijvoorbeeld mijn collega-pre-
dikanten, ben geen aartsbisschop, 
maar mag leidinggeven aan een 
team van leken en predikanten, 
een ensemble dat de Synodale 
Raad heet en doe dat erg graag. Ik 
hecht aan gezamenlijkheid, hou 
ervan om mensen tot recht te la-
ten komen, juist ook door hen 
recht van spreken te geven, om de 
wijsheid en creativiteit van mede-
mensen te activeren en er zelf 
open voor te staan mijn visie mis-
schien te moeten bijstellen of te 
nuanceren.

Ook ik heb de voorbije jaren wel 
eens domme dingen gedaan, ben 
dingen vergeten, heb situaties ver-
keerd ingeschat, problemen over-
schat, gevoeligheden onderschat. 
Maar altijd heb ik het verhaal ge-
bracht en willen voorleven dat ik 
niet van heimelijk gedoe hou. Je-
zelf en elkaar recht in de kunnen 
ogen kijken, ook bij soms ernstig 
verschil van mening, is een concre-
te invulling van wat apostel Paulus 
ooit beschreef in hoofdstuk 12 van 
zijn brief aan de toenmalige kerk-
gemeenschap te Rome, namelijk 
niet gelijkvormig aan de wereld 
worden.

Ik blijf geloven dat een zachtmoe-
dig open transparant beleid, waar-
in je het aandurft zelf kwetsbaar te 
zijn, een heilzame en uiteindelijk 
onweerstaanbare kracht is. 

Daarmee heb ik op de drempel van 
Kerst meteen ook al veel verwoord 
van wie Jezus van Nazareth voor 
mij is. 

Ik wens u allen een gezegende 
Kersttijd toe, van waaruit we be-
moedigd en met innerlijke vrede 
een nieuw jaar in mogen gaan, om 
samen als Kerk Hem te dienen die 
zichzelf gegeven heeft, de mede-
mens tot heil.

●  Ds. Steven H. Fuite 
Voorzitter van de Synodale Raad
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Boodschappen vanuit de districten
District Oost-Henegouwen - Namen - 
Luxemburg 

Licht in de duisternis 

Tijdens de lockdown in maart, dachten we dat 
Covid-19 van voorbijgaande aard was. Vandaag 
worden echter opnieuw strenge maatregelen 
ingevoerd. De nieuwe contactbeperkingen en de 
avondklok slaan ons met verstomming. Eén vraag 
spookt door ieders hoofd: wat nu? Het antwoord 
op deze vraag kent men niet goed. Men stamelt wat.

Een wetenschappelijke doorbraak volstaat niet. 
Wat en wie hebben we echt nodig? We worden 
afgeleid door de dingen des levens en opgeslokt 
door dagdagelijkse zorgen die ons ervan 
weerhouden het essentiële te zien: “Het volk dat in 
de duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij 
die woonden in de schaduw van de dood werden door 
het licht beschenen.” (Matteüs 4:16) 

Er komt een donkere winter, maar wel een winter 
waarin het binnendringende licht de duisternis 
verdrijft. Het licht is aanwezig, het is Emmanuel, 
zoals door Jesaja aangekondigd en in Jezus Christus 
herkend. Want de duisternis kunnen we verdrijven 
door het licht te zoeken, door het licht te koesteren 
en ons erdoor te laten leiden. 

●  Da. Priscille Djomhoué 
VPKB Gembloux

District Franstalig Brabant 

Een ontmaskerde Kerst dit jaar?    

We weten nog steeds niet hoe we dit jaar Kerst 
gaan vieren. We zullen zeker nog rekening moeten 
houden met de social distancing en we zullen een 
masker moeten dragen. Dit is in tegenspraak met 
de diepere betekenis van Kerst. Want Kerst is het 
verhaal van een God die ons heel nabij komt, 
zonder dat er sprake is van afstand houden. Hij 
verschijnt in ons leven en raakt ons tot in het 
diepst van ons hart. God is onder de mensen 
gekomen als pasgeboren baby, als het meest 
kwetsbare wezen. Daarmee ontmaskert Hij de 
hele logica van deze wereld waar de mooiste, de 
sterkste, de grootste, de slimste, de rijkste, de 
snelste worden bewonderd. Hij bevrijdt ons van 
alle machtsstreven en ijdelheid. Hij aanvaardt ons 
zoals we zijn, en nodigt ons elke dag uit om in de 
voetsporen van Jezus Christus te treden zonder 
maskers van uiterlijk vertoon. 

Een gezegende Kerst wenst u,

●  Da. Yolande Bolsenbroeck 
VPKB  Rixensart

District Antwerpen – Brabant – Limburg 

Maandag 21 december

• “God komt op bezoek.”

• “God?? Zijn wij daarop voorbereid?”

• “Goeie vraag. Wat moet je voor zo iemand voorzien? 
We kennen hem tenslotte niet erg goed...”

• “We hebben nog even. Hij komt pas donderdag-
nacht.”

• “De vierentwintigste! Maar dan zit mijn hele 
living vol. We zouden toch de daklozen uitnodigen 
en de eenzamen in de straat en...”

• “Hij neemt niet veel plaats in, zei Hij.”

• “Niet veel plaats, niet veel plaats... Er is géén 
plaats. Iedereen moet op anderhalve meter 
afstand, remember?”

Woensdag 23 december

• “De coronamaatregelen worden aangepast: de 
Belg zal het kerstfeest vieren met slechts vier 
genodigden.”

Donderdag 24 december

• “De bel... Ik dacht dat onze vierde genodigde, 
jouw tante Marja, koorts had en niet kwam?”

Voor de deur stond een moeder met een kind.

• “Ik begrijp dat ik niet binnen mag, maar als u voor 
mijn kind...”

• “Plaats genoeg.”

Het kind werd aangenomen en hoewel het weinig 
plaats innam, vulde zijn aanwezigheid het hele huis 
en van al wie het omarmde nog zijn hart erbij.

●  Da. Katelijne Depoortere 
VPKB Brasschaat
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District West-Henegouwen 

Familie, feest en (dure) geschenken zijn voor velen van ons het symbool van Kerst geworden. Toch was de 
geboorte van Jezus in de eerste plaats het verhaal van een gezin dat in erbarmelijke omstandigheden moest 
vluchten. 

Het doet denken aan de meest benadeelden, de vluchtelingen, in een samenleving waar mensen enkel lijken 
mee te tellen als ze productief zijn en een baan hebben. 

De overheersende ideologie is heden ten dage dat alles rendabel moet zijn. Hiertegenover voelen wij ons 
machteloos. Gelukkig hebben we nog altijd één houvast. Het geboorteverhaal van onze Verlosser, die voor ons 
geboren is. Misschien heeft onze medemens nog het meeste behoefte aan dit verhaal van hoop.

Met Kerst komt God ons tegemoet, in Jezus, op de stoffige wegen van ons leven. Zijn liefde loopt als een rode 
draad door ons (soms moeilijke) levensverhaal. Eén zekerheid zullen wij altijd hebben: Christus staat aan onze 
zijde. Vanaf de eerste kerstochtend tot aan het einde der tijden.            

●  Ds. Sylvie Richard
VPKB Doornik

District Oost - West Vlaanderen

Wachter hoelang nog duurt de nacht?

Jesaja 21:11

Jesaja is een wachter. Waakzaam speurt hij de horizon af, turend in de verte. In Seïr klinkt een vraag, een 
zuchten in de stilte van de nacht: hoelang nog, wachter, duurt de nacht? Hoelang nog? We dachten dat het na 
de zomer beter zou worden. Maar de coronacrisis is nog lang niet voorbij. Het antwoord van de wachter is 
hoopvol en ontmoedigend tegelijk: “de morgen komt, maar ook de nacht” (Jes 21:12). Het licht gloort aan de 
horizon. Maar achter die nieuwe morgen, ziet de profeet ook een nieuwe nacht. Golven van onheil kieren door 
de zwarte gaten van het duister. Niemand weet hoelang deze nacht nog duren zal. Advent is wachten en 
hopen, het uithouden in het duister, volharden in de broosheid. Achter het donker wacht geduldig de nieuwe 
dageraad. De morgenster straalt al in het duister. Zie: de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij (Rom 13:12).

●  Da. Jannica de Prenter 
VPKB Brugge

District Luik

Dit jaar zal er een “kerstbubbel” zijn. Dat gelijkt een beetje op een kerstbal, maar met twee B’s als baby, Baby 
Jezus, natuurlijk! De kerstbubbel is geen alcoholisch drankje, maar is wel geestrijk. De kerstbubbel wordt 
bezield door de adem van de Geest en dat is goed, voor een kerstbubbel, in de geest van Kerst! 

Hier een idee om uw bubbel en die van uw dierbaren te laten bruisen: ruil de foto van uw bubbel met de foto’s 
van de bubbels van al uw kennissen, familie, vrienden, mensen uit uw kerk, buren, enz. Maak van al deze foto’s 
een kleine zelfgemaakte afdruk, knip de beelden uit in cirkels... en hang ze natuurlijk aan de kerstboom! In 
2020 vervangen bubbels de kerstballen! 

Wenst u iets te doen voor uw medemens? Deel foto’s van de bubbels met bejaarden, eenzamen of zieken. Dan 
worden het bubbels die barsten van liefde. Zo kunnen we met Kerst de Blijde Boodschap bij iedereen brengen.

●  Da. Marie-Pierre Tonnon  
VPKB Seraing-Centrum
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“Wat na corona”  
staat centraal in de 
adventscampagne  

2020 van protestantse 
solidariteit

Elk jaar met Advent voert Protestantse 
Solidariteit campagne. De gemeenten 
worden dan verzocht om financieel 

hun steentje bij te dragen. Ze kunnen 
ook meer te weten komen over de 
ondersteunde projecten door een 
bezoek van Protestantse Solidariteit 
aan te vragen. In totaal worden in 4 
landen - in Burundi, Congo, Guinee 
en Rwanda - regelmatig 7 verenigingen 
gesteund voor plattelandsontwikkeling, 
gezondheidszorg en steun aan projecten 
voor kwetsbare bevolkingsgroepen. 

Het thema van de campagne in 2020 is Wat na 
Corona? De pandemie heeft zowel in Afrika als in de 
rest van de wereld grote gevolgen.

De Covid19-pandemie komt in vele landen van Afrika 
op het slechtst denkbare moment namelijk op het 
moment van overstromingen en met de toenemende 
verslechtering van het klimaat.

Meer dan helft van de Afrikaanse bevolking is voor 
haar bestaan afhankelijk van de landbouw. Helaas 
zien we dat de pandemie de kwetsbaarheid van de 
kleine landbouwbedrijven heeft verhoogd en dat 
daardoor hun bestaansmiddelen verstoord zijn. De 
armen en de meest kwetsbaren lopen het hoogste 
risico om te lijden.

De kleine boeren, marktverkopers, vrouwen en 
jongeren die direct van hun landbouwinkomsten 
leven, zijn zwaar getroffen. Honger en slechte voeding 
maken deze mensen kwetsbaarder en verhogen het 
risico om niet alleen Covid19 op te lopen met ernstige 
gevolgen, maar ook andere ziekten, waardoor ook 
het aantal landbouwers dat kan werken, vermindert.

Voldoende voeding en hygiënemaatrege-
len zijn dus essentieel om een ramp in 

de landen van onze partners te voor-
komen. Maar voeding en hygiëne-
maatregelen zijn niet de enige de 
sleutel om een catastrofe in te dijken. 
Men moet ook kunnen rekenen op 
een goed functionerend gezond-

heidssysteem, desinfecteringsproduc-
ten, mondmaskers en bewustmakings-

campagnes.

Onze partners ter plaatse zijn verantwoordelijk 
voor zwangere vrouwen, verkrachte vrouwen, 
vrouwen getroffen door HIV/AIDS en tuberculose, 
ook voor kinderen die getroffen zijn door 
ondervoeding, die gevaccineerd moeten worden en 
kinderen die naar school moeten. Zij zijn het 
toekomstig kader van het land en de Kerk.

De projecten, in gang gezet door Protestantse Soli-
dariteit, willen nog meer proactief inzetten op 
voedsel en hygiëne, gezondheidszorg en water-
voorziening.

Door onze partners op te nemen in onze kring van 
solidariteit, kunnen we de positie van de kwetsbare 
personen en de toegang tot de basisdiensten, zoals 
gezondheid, water, hygiëne, landbouw enz., 
veiligstellen. Dat noemen we voedselveiligheid.

De tijd na Covid19 wordt voor Afrika een drama met 
voedselschaarste, ondervoeding en armoede. Er is 
daarom dringend nood aan duurzame voedselsystemen 
om de verwachte rampen, zoals ondervoeding en 
armoede te verzachten, evenals de nood aan 
watervoorziening. Onze solidariteit is dus van 
levensbelang! 

DIACONIE
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Onze SOLIDARITEIT  
geeft hun HOOP  
en VERTROUWEN

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, 
zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie 
blijmoedig geeft. (2 Kor. 9 : 7)

Steun onze acties! BE37 0680 6690 1028, 
mededeling “Covid 19”.

Solidariteitsprojecten in België 

Onze Protestantse Kerk zet zich ook in voor 
sociaal kwetsbare mensen in België met lokaal 
verankerde projecten. Wij werken nauw samen 

met andere verenigingen en worden dan ook als een 
betrouwbare partner beschouwd in het maatschappelijk 
middenveld.

We denken daarbij natuurlijk onmiddellijk aan de 4 
Protestantse Sociale Centra. Binnenkort zal er hierover 
een artikel verschijnen in het tijdschrift. In afwachting 
daarvan kunt u al een kijkje nemen op de respectievelijke 
websites: 

• SSE (Service Social des Étrangers) - Luik  
http://www.aliss.be/node/899 

• ESOP (Entraide et Solidarité Protestantes) - 
Cuesmes - http://www.esop.be/ 

• CSP/PSC (Protestants Sociaal Centrum) - 
Brussel / CSP Brussel - http://www.csp-psc.be/ 

• PSC (Protestants Sociaal Centrum) Antwerpen - 
https://www.psc-antwerpen.be/ 

Ook de gemeenten zelf zetten hun schouders onder 
lokale projecten, zoals de Rabotkerk in Gent bijvoorbeeld.

OPEN HUIS - Protestantse Kerk  
Gent-Rabot

Tien jaar geleden startten wij met één keer in de 
maand in onze kelderzaal met een onthaalmoment 
voor mensen in armoede en migratie, eerst met het 
uitdelen van voedsel van de voedselbank aangevuld 
met babymelk en luiers voor kwetsbare gezinnen; 
later met een gezond ontbijt en informatie ter 
versterking van mensen in hun kwetsbare situatie. 
Dit alles in samenwerking met de Werkgroep 
Vluchtelingen, straathoekwerkers en buurtstewards. 

Sinds de Corona uitbraak verdelen we ontbijtpakket-
ten. Op onze lijst staan een 32 gezinnen, een 130 
mensen van heel verschillende afkomst en achter-
grond, jong en oud, daklozen en psychisch kwetsba-
ren. Dit alles dankzij de steun van vele kleine en gro-
tere giften van kerkleden en subsidies.

Mede door onze volgehouden inspanning komt er 
nu zelfs een comité van handelaars en vertegen-
woordigers van moskeeën op gang in de wijk die 
ons steunen en ook verder gaan samenwerken voor 
een betere buurt.  

 ●  Ds. Marc Loos en ds. Eefje van der Linden

DIACONIE
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INTERVIEW

Na meer dan 41 jaar dienst bij de VPKB gaat Bea 
Baetens, secretaresse van de Voorzitter van de 
Synodale Raad, met vervroegd pensioen. We 

wilden haar enkele persoonlijke vragen stellen over hoe 
zij het geloof beleeft en hoe zij haar werk ervaarde. We 
zijn ook benieuwd naar haar mening over de Kerk. Bea 
deelt ons haar positieve en toekomstgerichte visie mee. 

Toeval of niet, de visie van Bea sluit mooi aan bij sommige 
beschouwingen van de werkgroep Eigentijds Kerkzijn. 
Deze ideeën van de werkgroep over Verbinding en 
Verandering, zijn al gedeeltelijk geïmplementeerd. 

Het volledige interview met Bea zal te lezen zijn op de 
website. Enkel en alleen voor de lezers van het 
magazine, hebben we hier alvast de meest interessante 
passages geselecteerd.

Waarin bestaat jouw werk?

Mijn werk nu als management assistant bestaat er heel 
kort gezegd in om proactief ervoor te zorgen, de 
massa werk in zo goed mogelijke banen te leiden - 
waarbij je soms aan 101 dingen moet denken - en om 
het werk van de voorzitter te faciliteren. 

Onze taak op het synodebureau bestaat erin om 
zoveel mogelijk ten dienste te staan van de gemeenten, 
predikanten of districtsbesturen… en indien mogelijk 
op korte termijn in te gaan op hun vragen. 

Dossiers van personen krijgen bij mij altijd voorrang 
omdat ik weet dat achter elk dossier een predikant of 
niet-predikant staat, die een oplossing zoekt voor een 
bepaald probleem en ook ik het zou appreciëren dat 
hieraan zo vlug mogelijk gevolg gegeven wordt.   

Welke rol speelt het geloof in jouw dagelijkse leven?

De laatste tijd is er veel sprake van bubbels. Bubbels in 
het kader van Coronamaatregelen.

Ik wil het hebben over een andere bubbel, die waarin 
iedereen apart leeft, zeg maar zijn gedachtegoed. Die 
bubbel kan van pastel tot zwart gaan, dat is niet zo 
belangrijk, iedereen heeft recht op zijn eigen 
overtuigingen. 

Wat wel belangrijk is, is dat er regelmatig zuurstof 
inkomt via een luchtpijp, anders ga je langzaam dood.

Die zuurstof kun je halen in gesprek, in gebed met God. 
Je kunt het halen uit Zijn Woord. Bijna iedere morgen, 
terwijl ik wacht op de trein naar Brussel van 6:37, luister 
ik naar Eerst Dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische 
Omroep en het IZB. Bijbelteksten die daar besproken 
worden of die je ’s zondags in de kerkdienst hoort, heb 
je wel al 100 keer gehoord, maar het komt erop aan om 
je telkens opnieuw open te stellen voor hetgeen God je 
wil vertellen, hoe je anderen kunt helpen, hoe je dus 
niet alleen voor jezelf leeft (= vorm van dood zijn). 
Verder kun je die zuurstof ook halen door samen met 
anderen na te denken. Hierdoor blijf je niet lusdenken, 
maar kun je evolueren. Op deze manier kun je je ook 
beter in de plaats van de ander zetten. 

Het is dus van kapitaal belang dat die luchtpijp vrij blijft. 
Iedereen heeft wel eens problemen, zo groot dat je alleen 
nog naar beneden kunt kijken en die luchtpijp wat verstopt 
geraakt, maar dan komt het erop aan om je ogen op te 
slaan en langzaam opnieuw in gesprek te gaan. 

Hoe heb je de kerk zien veranderen, sinds je er werkt?

In de loop der jaren kun je toch vaststellen, dat het 
tekort aan gedegen menskracht om gemeenten, 
commissies en werkgroepen te laten functioneren zoals 
het hoort, steeds nijpender wordt. Komt het door het 
individualisme, het drukke leven dat iedereen leidt, de 
vrijblijvendheid die bij veel mensen vooropstaat of de 
combinatie van alles samen, maar het spaak lopen van 
bepaalde raderen waarop de Kerk moet kunnen 
rekenen, wordt steeds scherper zichtbaar. 

Wat zijn voor jou de uitdagingen voor de kerk vandaag 
de dag?

De samenleving vandaag is steeds veeleisender en het 
tempo waarin alles verandert, gaat steeds sneller. Meer, 
beter is bij de veel mensen het mantra geworden. En in 
de zeldzame vrije tijd moet je vooral genieten (met 
nadruk op moet). Wat primeert er hier vooral? Ik.

Een ander “codewoord” is gelukkig zijn. Zo 
hartstochtelijk nagejaagd en veel te ver gezocht. Wat 
primeert ook hier? Ik.

We beschikken over een eeuwenoud, maar nog altijd 
actueel Woord, waarin je antwoorden vindt als je er maar 
wilt naar luisteren. Wat staat in dit Woord voorop? De 
ander. 

Bea Baetens:  
Het komt zoals het komt
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INTERVIEW

Volgens mij ligt een grote uitdaging van de Kerk 
om steeds opnieuw te trachten interesse te 
wekken voor dit Woord door duidelijk te stellen 
waarvoor wij staan en tegelijkertijd klaar te 
staan voor de ander, om iets van betekenis te 
kunnen zijn voor de samenleving. 

Misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
maar het doel en daarmee ook de toekomst van 
de Kerk en de gemeenten ligt in hun 
maatschappelijke relevantie. Elke gemeente kan 
voor zichzelf invullen hoe zij maatschappelijke 
relevant wil/kan zijn (zo niet is ze al dood zonder 
het te beseffen).

Zijn er verwezenlijkingen van de kerk waar je 
bijzonder fier op bent?

Het mooie van onze Kerk is dat er altijd kan 
nagedacht worden over verandering en dat zij 
zich aanpast (al gaat het soms wat traag). Als iets 
niet goed draait, staat men open voor 
verbetering. Lichtere structuren b.v. zoals de 
herindeling van commissies en werkgroepen in 
coördinaties, zo’n kleine 20 jaar geleden. Andere 
thema’s zoals het samengaan van gemeenten, 
huisgemeenten en herverdeling van de predikantstaken 
werden al heel lang geleden besproken, maar op 
instignatie van de werkgroep Eigentijds Kerkzijn 
(samengesteld uit afgevaardigden uit alle districten) 
werd dit thema opnieuw van onder het stof gehaald. 
Wat vroeger bij luidop denken bleef, zal door de 
realiteit waarin we nu leven willens nillens concretere 
vormen aannemen. 

Wat wens je de kerk toe voor de toekomst?

De Kerk wordt dikwijls vergeleken met een zeilschip. 
En wie droomt er nu niet van een groot schip dat met 
bolle zeilen koers houdt. Het tegendeel is vandaag 
waar. Onze VPKB is een klein scheepje, dat met veel 
goede wil en in de loop der jaren met minder en minder 
financiële middelen en menskracht in stand gehouden 
wordt. Lang heb ik mij zorgelijk afgevraagd waar we 
toch op afstevenen? 

Maar, dan las ik gerustgesteld een artikel/verslag van 
de hand van de huidige verantwoordelijke Ambten. 
Het kwam erop neer of zo heb ik het toch begrepen 
dat niet wij, maar God onze Kerk in handen heeft. Wij 

kunnen alleen maar ons best doen, maar uiteindelijk 
dragen wij geen eindverantwoordelijkheid over de 
toekomst van de Kerk. 

Een andere bemoedigende gedachte haal ik uit een 
preek, nog niet zo lang geleden, van onze dominee in 
Gent-Brabantdam waarin dit thema in de marge ter 
sprake kwam: het gaat niet om het schip zelf, maar om 
het groepje gelovige mensen van diverse pluimage, dat 
meevaart. Dat groepje, hoe klein ook, zal altijd blijven 
bestaan en zal alle stormen trotseren. 

Van die beide gedachten ben ik overtuigd geraakt. 

Conclusie

Et kütt, wie et kütt (Alles komt zoals het komt), zoals 
men in Keulen zegt, de geboortestad van mijn moeder.

 ●  Bea Baetens 
19.08.2020

Die zuurstof kun je halen in 

gesprek, in gebed met God.  

Je kunt het halen uit Zijn Woord. 
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PERSONALIA

Een nieuwe voorzitter voor het district  
Antwerpen - Brabant - Limburg …

Ds. Hans Neels, predikant in Antwerpen-Noord, ging met 
emeritaat. Dat betekent dat niet alleen zijn gemeente in de 
Lange Winkelstraat vacant wordt, maar ook de functie van 
voorzitter van het district ABL. Het huidige districtsbestuur 
stelde aan de afgevaardigden van de gemeenten ds. Rob 
Koreneef, predikant in Balen, als nieuw lid van het 
districtsbestuur en tevens districtsvoorzitter voor.    

Door de corona-maatregelen was een fysieke districtsvergade-
ring in feite onmogelijk. Daarom werd de stemming online 
gehouden. Daarbij werd een programma gebruikt dat ga-
randeert dat de stemming geheim verloopt. Ds. Rob Koreneef 
werd met grote meerderheid gekozen

 ...en een nieuwe voorzitter voor het district Luik 
Ds. Jean-Willy Mbonzemba werd verkozen tot voorzitter van het district Luik, als 
opvolger van ds. Grégory Tassioulis.

Jean-Willy Mbonzemba is predikant van de VPKB-gemeente Seraing-Haut. In het 
interview dat hij aan de redactie van ons tijdschrift gaf, onderstreepte hij de grote 
theologische diversiteit van de Luikse gemeenten, die hij als een verrijking beschouwt 
en wil koesteren. 

Jean-Willy Mbonzemba huldigde ook de gedrevenheid en het engagement van zijn 
voorganger G. Tassioulis.

ProFest 2021 -  
Wie zal ik zenden? 

De volgende editie van ProFest is gepland voor 13 mei 2021 op 
voorwaarde dat de gezondheidssituatie dit toelaat. Het thema 
van deze editie zal zijn: «Wie zal ik zenden?» (Jesaja 6:8). 
ProFest zal plaatsvinden in Namen en wordt dan ook 
georganiseerd door het district Oost-Henegouwen – Namen - 
Luxemburg. De 100-jarige samenwerking tussen de VPKB en 
EPR (Presbyteriaanse Kerk van Rwanda) zal feestelijk gehuldigd 
worden. ProFest is een dag om samen te komen en te vieren. 
Een dag van spirituele herbronning. Wij kijken er alvast 
reikhalzend naar uit. Reken op ons om u op de hoogte te 
houden.
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MEDITATIE

Gij zult geen afgoden hebben, zegt God, en 
gij zult aan niemand verantwoording moeten 
afleggen. Gij zult u voor die niet buigen.
Gij zult brood en bloemen hebben om van te 
leven, en gij zult zo vrij zijn als de wind die 
door het riet waait. 

Uw woorden zullen zo oprecht en helder zijn 
als een meer in de bergen. 
Gij zult brood en bloemen hebben om van te 
leven. Gij zult een zuiver hart hebben. 

Gij zult niet achter uw werk aanlopen alsof uw 
leven ervan afhangt. Gij zult een dag stoppen 
met werken en gij zult rusten. 
Gij zult brood en bloemen hebben om van te 
leven, en gij zult voor uzelf zorgen. 

Gij zult in het reine komen met uw verleden, 
hoe pijnlijk dat ook moge zijn. Gij zult uw 
geschiedenis uitklaren. Gij zult 
familiegeheimen achter u laten en een nieuw 
begin aanvatten. 
Gij zult brood en bloemen hebben om van te 
leven. Gij zult eerbied hebben voor uw 
ouders. 

Gij zult niet doden. Gij zult zorgdragen voor 
elke schepping van God. Voor mensen, dieren, 
oceanen en bossen. 
Gij zult brood en bloemen hebben om van te 
leven, en gij zult zorgen voor het behoud van 
de aarde. 

Gij zult degenen die Gij liefhebt vrijlaten.  
Gij zult u voor jaloezie hoeden. Nooit zult gij 
geweld in een relatie aanvaarden. 
Gij zult brood en bloemen hebben om van te 
leven. Gij zult vechten tegen onrecht.

Gij zult deze aarde, die er voor iedereen is, 
niet voor u alleen opeisen. 
Gij zult niets nemen, want brood en bloemen 
worden altijd aan u gegeven worden. 

Gij zult niet liegen. Gij zult niet denigreren. 
Gij zult een ander kleineren niet kleineren.  
Gij zult in uw hart de overtuiging dragen dat 
alle mensen gelijk zijn. 
Gij zult brood en bloemen hebben om van te 
leven, en gij zult nooit zeggen dat deze alleen 
voor u zijn. 

Gij zult geen land van andere mensen 
inpalmen, gij zult er geen dodenakkers van 
maken, gij zult geen oorlog voeren en gij zult 
niet plunderen.
Gij zult brood en bloemen hebben om van te 
leven, en gij zult uw privileges laten vallen. 

Alles wat Gij nodig hebt om te leven is brood 
en bloemen. 
En tien wijsheden worden door de zee in uw 
oor gefluisterd, wanneer de woestijn u niet 
langer bij de hand kan houden. 

 ●  Da. Françoise Nimal 
VPKB Verviers-Hodimont 
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AGENDA
Januari 

10 januari 15:00 Inzegening van Noël Byiringiro in Frameries

16 januari 09:00 Districtsvergadering HOcc in Quaregnon 

20 januari 09:30 Vergadering Synodale Raad

30 januari 09:00 Districtsvergadering OHNL in Fontaine-l’Evêque

Februari 
10 februari 19:30 Districtsvergadering ABL

18 februari  19:30 Districtsvergadering Luik

24 februari  09:30 Vergadering Synodale Raad

Maart 
20 maart 09:00 Districtsvergadering OHNL in Jumet

24 maart 09:30 Vergadering Synodale Raad

April 
4 april 10:00 Paasdienst op TV-zender (VRT en La Une-RTBF)

14 april 19:30 Districtsvergadering ABL

21 april 09:30 Vergadering Synodale Raad

22 april 19:30 Districtsvergadering Luik

Mei   
13 mei ProFest, Namen

13 mei 10:00 Hemelvaartsdienst op TV-zender (La Une-RTBF)

19 mei 09:30 Vergadering Synodale Raad

23 mei 10:00 Pinksterdienst op TV-zender (VRT en La Une-RTBF)

Juni 

5 juni 09:00 Districtsvergadering OHNL in Courcelles

14 juni 19:30 Districtsvergadering ABL

18 juni 19:30 Districtsvergadering Luik

23 juni 09:30 Vergadering Synodale Raad

27 juni  10:00  Bijzondere dienst ter gelegenheid van de 70ste internationale bijeenkomst van 
Protestantse militairen (Frankrijk) op TV-zender (La Une-RTBF)

Uitzending van de protestantse TV-dienst te Hasselt (VRT)

November 
7 November 10:00 Reformatiedienst op TV-zender (La Une-RTBF)

Onder voorbehoud van wijzigingen in functie van de coronamaatregelen

Verantwoordelijke uitgever:  
Steven H. Fuite, voorzitter van de Synodale Raad van de VPKB

Uniprobel vzw/ Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel  |  België  |  
www.protestant.link  |  bureau@protestant.link 

Ondernemingsnummer: 850 256 765  |  RPR Bruxelles  |  
IBAN N° BE29 0680 7158 0064
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