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Pinksteren
Voor u ligt een dubbelnummer voor mei en juni vanwege
mijn a.s. vakantie, waarin ik niet in de gelegenheid ben een
apart nummer voor juni te verzorgen. Deze kerkbode staat
in het teken van Pinksteren en er wordt aandacht gegeven
aan de Israelzondag op 5 mei.
In de VPKB is het gebruik de eerste zondag van mei in het
teken te stellen van de verhouding van Kerk en Israel. In
de Protestantse Kerken in Nederland doet men dat op de
eerste zondag van Oktober in de nabijheid van de grote
Joodse feesten, aan het begin van het Joodse nieuwe jaar.
Maar vanuit een geloofsperspectief valt mei in een periode
waarin Kerk en Israel dichter bij elkaar staan dan in
oktober.
De grote feesten Pasen en Pinksteren worden in deze
periode gevierd en zijn in hun betekenis zeer verbonden.
Het Joodse Pinksterfeest staat in het teken van de
wetgeving op de Sinai. Het is een gebruik om de eerste
nacht van Pinksteren te waken en aan bijbelstudie te
besteden, m.n. aan de Thora, de eerste vijf boeken van
Mozes. In Israel is het een traditie die de laatste jaren een
toenemende belangstelling vindt. Ook voor niet-gelovigen
worden er in veel steden lezingen gehouden over de bijbel,
die goed worden bezocht, de hele nacht door! Het
talenwonder, beschreven in het boek Handelingen, verwijst
naar de wetgeving op de Sinai. Volgens de Joodse traditie
werd de Thora aan Israel gegeven om ernaar te leven, maar
de stem Gods deed ze klinken in de zeventig talen van de
mensheid. Want de Thora was in beginsel bestemd voor
alle volken van de wereld. Met het Pinksterfeest, zoals de
kerk dat gedenkt en viert, krijgt die bestemming zijn
vervulling.
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U vindt een verslag van de Israelreis, die twee van onze
gemeenteleden recent hebben gemaakt. En er is weer meer
informatie beschikbaar over het nieuwe liedboek.

Gezegend Pinksterfeest!!
Frans van der Sar
‘Enemy of apathy’
Zij zit als een vogel, broedend op het water,
Onder haar de chaos van de eerste dag.
Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping
Wachtend op het woord totdat zij horen mag.
Zij zweeft als een vogel, zweeft boven de bergen
Zoekend naar een plaats onder de hemelboog.
Zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
Dat zich daar ontvouwt verborgen voor ons oog.
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
Maakt de tongen los, taal en getuigenis,
Bekeert, inspireert al wie naar haar luistert.
Niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
Want zij is de Geest, één met God in wezen,
Gift van de verlosser aan zijn aardse bruid.
De sleutel is zij, toegang tot de schriften.
Vogel uit de hemel, witte vredesduif.
Joke Ribbens
(een mooie vertaling van een oorspronkelijk Engels lied van
John. L. Bell, lid van de Iona gemeenschap, op een mooie
melodie van Graham Maule. Ik koester een stille hoop dat
het in het nieuwe liedboek zal staan)
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Pinksteren,
feest van de uitstorting van de Heilige Geest
Het is goed en mooi om bij Pinksteren het woord ‘uitstorting’ van de Geest te gebruiken. Pinksteren is de doorbraak van een overvloed. Wat voorheen schaarser was, is
vanaf dat moment in overvloed aanwezig. Pinksteren betekent geen verandering in God zelf. God is van begin af
aan Geest, die ‘uitgaat’ en al bij het begin van de
schepping over de oervloed zweefde. Ook in het Eerste
Testament gaat Gods Geest uit tot mensen. Wat na Pinksteren veranderd is, zijn de dimensies waarin dit uitgaan
van de Geest zich voltrekt. Het kan overal ter wereld plaats
vinden, bij alle volken van de wereld, bij alle mensen. Het
talenwonder is daarvan het teken.
In dat woord ‘uitstorting’ is ook het woordje ‘uit’ van belang. Dat ‘uit’ moet van God ‘uit’ worden gezien. Als God
Zijn Geest laat uitgaan verandert er niets in God zelf. Het
‘uit’ geeft een bestemming aan. Het stelt een relatie in. God
komt. Tot de schepping en tot mensen. God kan komen tot
ieder mens: tot u en mij!!
Die mogelijkheid is er door de menswording van Jezus
Christus en door de verzoening tussen God en mens, door
Jezus’ dood aan het kruis. De menswording van Jezus is
ook een ‘uitgaan’ van God en een komen tot de schepping
en tot de wereld, waarin God zelf niet verandert. De menswording openbaart voor ons de dimensies van Gods liefde
en Zijn diepe betrokkenheid bij heel Zijn schepping en bij
heel de mensheid: de lengte en breedte, de hoogte en
diepte ervan(Eph. 3: 18).
De Heilige Geest moet ons die ontzaglijke dimensies van
Gods liefde leren kennen, zoals ze belichaamd werden in
het leven van Jezus, en in Zijn dood en opstanding. Als wij
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dat leren begrijpen kan er gemeenschap en liefdevolle
verbondenheid zijn tussen God en mens. Er kan een heel
persoonlijke relatie ontstaan tussen God en ons.
Dus: Pinksteren kan het worden, omdat het Pasen is
geweest. En waarover de Geest spreken doet op die eerste
Pinksterdag, is het leven van Jezus Christus en Zijn dood
en opstanding. Zoals Petrus zegt in zijn eerste rede na de
uitstorting van de Heilige Geest: Jezus is door God tot leven
gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God
verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de
heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft
hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en
hoort(Hand. 2:32-33).
Het is de vervulling van wat in de geschiedenis van het
verbond tussen God en Israel was voorbereid en gegroeid
en door de profeten was voorzegd.
De menswording van Jezus, Zijn
leven, Zijn dood en opstanding
hebben een nieuwe werkelijkheid tot
stand gebracht, waarin de Geest alle
volken en alle mensen op deze
wereld wil betrekken.
Het Filioque
Eén van de kwesties, die de kerk nog altijd verdeelt, is het
zgn. filioque, hetgeen betekent ‘en van de Zoon’. Het verwijst naar het belijden over de Heilige Geest in de geloofsbelijdenis van Nicea: (Wij geloven) in de Heilige Geest, die
Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon
uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en
verheerlijkt wordt. Het ‘en de Zoon’ is een latere toevoeging
van de Westerse Kerk aan de geloofsbelijdenis van Nicea.
Het is een kwestie waarover de kerk van het Oosten en de
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kerk van het Westen verschillend denken. Van Wie gaat de
Geest uit? Van God de Vader? Van de Vader en de Zoon?
Van de Vader door de Zoon?
Het Protestantisme staat samen met de Rooms-Katholieke
Kerk in de Westerse geloofstraditie die belijdt dat de Geest
uitgaat van de Vader én de Zoon. Het is voor de Westerse
Kerk geen grote kwestie, maar de Oosterse Kerk tilt er
zwaarder aan dan wij.
Voor mij is het filioque niet zonder betekenis. Ik hecht er
aan. Ik wil verre blijven van de gedachte dat er een rangorde zou zijn binnen de Drieeenheid. De Vader is niet meer
dan de Zoon en de Zoon niet meer dan de Vader. Ook de
Geest is meer noch minder dan de Vader en de Zoon. Wij
staan in een Drievoudige verhouding tot God: tot de Vader,
tot Jezus Christus en tot de Heilige Geest. Het zijn drie
verschillende relaties maar het is steeds de enige God, tot
wie wij in relatie staan.
Er is tussen deze onderscheiden relaties geen rangorde. De
vroege theologie heeft, om de onderscheidingen binnen de
Drieeenheid uit te leggen, gekozen voor begrippen uit de
toenmalige Grieks/Romeinse filosofie. Die begrippen
kunnen voor verwarring zorgen als zij niet meer als relaties
worden gezien tussen God en mens. Dat is in de loop van
de kerkgeschiedenis gebeurd en tot op heden leidt dat tot
misverstanden. De onderscheidingen binnen de Drieenheid
staan voor verschillende relaties. God staat in verhouding
tot alles. Dat is Zijn wezen. Daarvoor heeft het Johannesevangelie het begrip ‘logos’, ‘Woord’ gekozen: In het begin
was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was
God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan
en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord
was leven en het leven was het licht voor de mensen(Joh. 1,
1-4).
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God is Logos/Woord. Maar daarin kunnen verschillende
relaties worden onderscheiden. God is Woord dat vleesgeworden is in Jezus Christus. Wij kunnen daarom de
Vader kennen door de Zoon. Zoals Jezus in het Johannesevangelie aan Filippus uitlegt, die aan Jezus gevraagd had
de Vader te mogen zien: Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij
jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft,
heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te
mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de
Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen
jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk
door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij.
Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet (Joh.
14:9-11).
Wij kunnen de Vader kennen en in relatie staan tot de
Vader “in de Zoon”.
Kerk en Israel
Het omgekeerde kan ook worden gezegd. Wij kunnen de
Zoon door de Vader kennen, mits dat wordt ingevuld
vanuit het Verbond tussen God en Israel. Ook het Joodse
volk spreekt God aan als Vader, m.n. in de gemeenschappelijke gebeden. Veel joodse gebeden sluiten af met
de aanroep Abinoe, “Onze Vader”. In Hosea 11 beschrijft
God zichzelf als een Vader voor Zijn volk, in ontroerende
dagelijkse beelden: Toen Israël nog een kind was, had ik het
lief; uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze
geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze
brachten offers aan de Baäls en brandden wierook voor
godenbeelden – terwijl ik het toch was die Efraïm leerde
lopen en hem op mijn arm nam (Hosea 11, 1-3).
De profeten spreken over de Messias als Gods Zoon. De
Messias vertegenwoordigt God tegenover Israel, en Israel
tegenover God. Vanuit deze bijzondere relatie tussen God
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en Israel kunnen wij in het Eerste of Oude Testament al de
Vader leren kennen en kan het dit Vaderschap zijn, dat
ons tot de Zoon Jezus brengt.
De twee bewegingen zijn in het Nieuwe of Tweede Testament gelijktijdig werkzaam: de Vader door de Zoon kennen
en de Zoon door de Vader. In de situatie dat de kerk nog in
een directe verhouding stond tot het joodse volk en voor
een groot deel uit Joden bestond, was deze beweging van
de Vader naar de Zoon zeer wezenlijk.
Later is dat veranderd, toen de Kerk en Israel van elkaar
vervreemdden. De Kerk werd ‘kerk van de volken’ en
verloor haar levende verbinding met de Joodse omgeving
waaruit ze was voortgekomen. In plaats daarvan kwam een
streven naar kennis over God vanuit de schepping en de
natuur, waartoe de menselijke rede op eigen kracht in
staat zou zijn. Er werd aansluiting gezocht bij het
begrippenkader van de Grieks-Romeinse filosofie. Er
zouden algemene waarheden over God kenbaar zijn, die elk
mens uit de schepping en natuur redelijkerwijs zou
kunnen afleiden. Die algemene kennis werd vooral
geassocieerd met de Vader. Dat heeft m.i. het kennen van
de Vader, vanuit een persoonlijke relatie, geschaad; het
heeft de kwaliteit van die relatie geschaad. God kennen in
Zijn Drieeenheid behoort altijd een persoonlijke relatie te
zijn, waarin God ons liefheeft en wij God liefhebben. De
onderlinge dynamiek van de onderscheiden reaties binnen
de Drieeenheid werd door dit terugvallen op een algemene
Godskennis ingrijpend verstoord.
De Kerk en de theologie zijn als gevolg daarvan vervreemd
geraakt van hun oorspronkelijke context, van het levende
Joodse volk en van een ‘bijbels’ denken. De secularisatie
en de ontkerkelijking, die zich nu voordoet, zouden een
reactie kunnen zijn op een Christendom dat te objectief en
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te zelfverzekerd was en teveel steun heeft gezocht bij een
filosofische Godskennis, die onbijbels was. Gezang 313 uit
ons oude liedboek roept de ‘Zonne der gerechtigheid’ op de
dode christenheid daaruit op te wekken. Een oproep die
voortkwam uit de theologische herbezinning van de
Reformatie. In die ‘zelfverzekerd’ zijn in Europa inmiddels
grote gaten gevallen. Toch heb ik vaak het gevoel dat nog
steeds mensen de kerk verlaten of geen aansluiting meer
vinden bij haar boodschap, omdat hen een Godsbegrip
parten speelt en tegenstaat, dat te zeer onder de invloed
staat van de ‘God van de filosofen’.
Het aspect van de persoonlijke relatie in de wijze waarop
wij God kennen in Zijn Drieeenheid is ‘cruciaal’. Voor ons
als Christenen uit de volken is het Jezus, Zijn dood aan
het kruis en Zijn opstanding, Die ons in die kennis heeft
betrokken. De Geest, die van de Vader en de Zoon uitgaat,
leidt ons tot het Eerste en het Tweede Testament, van het
ene naar het andere, en terug. Die Geest leidt ons tot de
ontmoeting en dialoog met het levende Joodse volk. Die
Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn
(Rom. 8:16, NBG-vert.).
Frans van der Sar
NIET BEDOELD VOOR ENGELEN
Rabbi Joshua ben Levi vertelde deze Midrasj*.
Hemel en aarde gingen in elkaar over op de dag dat de
Thora werd gegeven op de berg Sinai. Toen Mozes boven op
die berg stond, zeiden de engelen tot God: "Wat komt een
mens hier doen?" God zei tegen hen: “Hij is gekomen om de
Thora te ontvangen”. "De engelen vroegen: "Gaat u de
kostbare schat die U 974 generaties, voordat de wereld
werd geschapen, verborgen hebt gehouden nu geven aan
mensen van vlees en bloed? Waarom geef U het aan hen?"
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God zei toen tegen Mozes: "Geef jij hun antwoord, Mozes!"
Mozes vroeg God, "Heer der
wereld, wat staat er in deze
Torah die u op het punt
staat mij te geven?" " Ik ben
de HEER, uw God, die u uit
Egypte, uit de slavernij,
heeft bevrijd.”, antwoordde
God.
Mozes zei tegen de engelen:
"Zijn jullie in Egypte geweest? Zijn jullie slaven van
Farao geweest? Wat betekent dan de Thora voor jullie?” Mozes vervolgde: "Wat
staat er nog meer in?"
"Vereer naast mij geen andere
Chagall, Het visioen van Mozes
goden.". Mozes zei tegen de engelen: "Zijn jullie omringd
door volken die andere goden aanbidden?"
"Wat staat er nog meer in?", zei Mozes “Misbruik de naam
van de HEER, uw God, niet”’. "Mozes vroeg de engelen,
“Wordt er bij jullie handel gedreven, en onderhandelen jullie met elkaar over iets?" Mozes vroeg opnieuw aan God,
"Wat staat er nog meer in?” “Houd de sabbat in ere, het is
een heilige dag”. Mozes vroeg de engelen, "Doen jullie werk
waarvan je rusten moet?” 'En Mozes vroeg weer: “Wat staat
er nog meer in?”
God antwoordde "Eer uw vader en uw moeder." “Hebben
jullie vaders en moeders?", vroeg Mozes aan de engelen.
"Wat staat er nog meer in?" “Pleeg geen moord. Pleeg geen
overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op iets dat een ander toebehoort”.
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Voor het laatst vroeg Mozes aan de engelen: “Doen jullie
zulke dingen onder elkaar? Is er ook bij jullie een aandrang om kwaad te doen?”
Nu waren de engelen volledig overtuigd. De Thora was voor
de mensen bestemd en niet voor engelen.
*) Leerzaam verhaal uit de Joodse traditie

KERKNIEUWS UIT DE VPKB
Vooraankondiging mei-nummer Kerkmozaïek
De discussie over De Kerk draait vierkant... gaat voort.
Ook deze maand is er opnieuw een reactie in de rubriek
Glas in Lood. Dit bewijst dat gemeenteleden hierover
nadenken en de Kerk hen na aan het hart ligt. De redactie
vroeg om een derde inleidend artikel (naast deze van het
februarinummer), deze keer van de hand van ds. Johan
Visser. Hij licht hierin de idee van een binnencirkel (het
kloppend hart) en de buitencirkel (uitstraling naar buiten)
toe.
In mei vieren we Hemelvaart. Zien kunnen we Jezus niet
meer, maar Hij is altijd bij ons. Lees in het artikel van dr.
Johan Temmerman hoe de Hemelvaart de weg naar binnen
is. Jezus liet ons de woorden na Het is beter voor u dat ik
heenga... Verbazingwekkende uitspraak, niet? Dr. Dick
Wursten laat zien hoe wij hier raken aan een stukje
goddelijke pedagogie.
Tot slot wensen wij u een heel gezegende Pinksterentijd in
uw gemeente. Treed in de binnencirkel en voel de
verbondenheid en de bezieling.
Namens de redactie,
Bea Baetens.
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Gemeentenieuws
OPEN KERKEN

http://www.openkerken.be
Sedert 2009 doet onze kerk mee aan het initiatief van de
stichting Open Kerken. De kerk wordt dan gedurende 10
weken opengesteld op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag. Dit gaat altijd samen met een interessante
tentoonstelling in de kerk. In 2012 was er de tentoonstelling “Geschonden Beeld” met, dank zij de medewerking
van dhr. Geert Demol, indrukwekkende kunstwerken van
psychiatrische patiënten.
In de periode van 3 juni tot 12 augustus 2012 mochten wij
op deze manier zo'n 580 gasten ontvangen. Er was
wisselende belangstelling voor de tentoonstelling, de
historische kapel 't Keerske en het Protestantisme.
Sommige bezoekers zochten een moment van rust,
meditatie, gebed......, terwijl anderen slechts even binnen
keken.
Het thema van Open Kerken 2013 is “Erfgoed in kleur”.
De kerkenraad heeft besloten om dit jaar de deuren van de
kerk opnieuw open te zetten in de periode van 2 juni tot 18
augustus. Er zal een kalligrafie tentoonstelling worden
opgesteld met als titel “Woordenspel”. Deze werken zijn
gemaakt door de leden van de kalligrafievereniging
“AanZet” uit Oostkamp.
Op zondag 2 juni, de startzondag van Open Kerken, zal na
de eredienst deze tentoonstelling worden geopend, met
daarna een aperitiefconcert door Dimos de Beun en
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Annelies Decock. Vrije bijdrage wordt gevraagd. Hierop
aansluitend zal u een glaasje worden aangeboden.
Op vrijdag 7 juni om 20.00 uur komt dhr. Dirk Verstraete,
voorzitter van de gidsenkring Brugge, een voordracht geven
over de geschiedenis van 't Keerske. Inkom gratis.
Het zal beslist een zeer interessante avond worden. Zeker
voor de mensen die geïnteresseerd zijn in “ons” Keerske,
maar ook voor allen die de permanentie zullen verzorgen
op de open kerkendagen. We doen uiteraard weer een
beroep op allen om één of meerdere keren deze
permanentie te willen verzorgen op vrijdag- zaterdag- of
zondagnamiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Er zal een lijst
hangen op het mededelingenbord. Wij hopen als
Protestants Kerk in Brugge op deze manier ook deze zomer
weer een gastvrije plek te kunnen zijn voor mensen die een
moment van rust zoeken. Namens de kerkenraad,
Riek ten Kate-van de Westeringh.

Reisverslag Israël april 4 t/m 12
Een groep kerkvrienden vanuit Gent, Kortrijk en Brugge
vertrokken een tijd geleden naar het beloofde land. De verwachtingen stonden hoog gespannen. Ons vliegtuig landde
op Tel Aviv. Meteen konden wij ons verheugen in een lieflijk klimaat. De zon scheen bij een temperatuur van twintig graden. Een taxi-bus bracht ons voor de overnachting
in Netanya. Met zicht op de Middellandse zee kon iedereen
genieten van een stormachtige promenade.
De volgende ochtend, al in de vroegte, stond onze bus
klaar voor een bezoek aan de oude havenstad Caesarea.
Wij bezochten er de Romeinse site. Verderop deden wij
het klooster Muhraqa aan op de berg Carmel . De profeet
Elia wist hier zijn plek te kiezen om het Goddelijk vuur aan
te wenden. Van deze plek kregen wij een heerlijk panorama
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op de Zee enerzijds , de vlakte van Jizreël anderzijds en
heel in de verte het stipje van de Taborberg.
In de namiddag komen wij in Akko. Wij bezoeken de oude
kruisvaarderstad en zijn onder de indruk van de vroegmiddeleeuwse burcht. De site maakte afwisselende overheersingpogingen van de kruisvaarders mogelijk in een
reeks van opeenvolgende bezettingen. Later werd ze ook
gebruikt voor de jihad van Saladin de Grote en na hem zijn
opvolgers tot het eind van de vijftiende eeuw.
De volgende dag bezoeken wij Megiddo, een tel/heuvel van
26 lagen vroege woongeschiedenis. Daarna rijden wij
noordwaarts tot de bronnen van de Jordaan in Tel Dan.
Naast een wandeling in het groene natuurpark stoten wij
nog op een heidens offeraltaar. Via een omweg komen wij
op de Golan hoogvlakte. Wij stappen daar even uit voor
een zicht op de grens met Syrië. Een VN kamp is niet veraf. In de verte ligt Damascus op 65 km . Wij horen het gedonder van kanonvuur en bombardementen.
Wij zijn nu aangekomen in Tiberias. Morgen is het zondag
en houden een kerkdienst in de kapel van het plaatselijk
Jeugdhotel .Daarna maken wij een lieflijke boottocht op
het Meer van Galilea. ‘s Middags genieten wij op een overdekte terras van de beroemde St.-Petrusvis. De zon straalt.
Op weg naar Tabcha bezoeken wij de kerk op de berg der
Zaligsprekingen en in Kapernaüm, de oude synagoge en
het woonhuisje van de apostel Petrus.
Daarna toont Sefad zich als een pittoresk Joods stadje met
een fraaie synagoge en een leuk kunstenaarsstraatje.
’s Anderendaags vertrekken wij tijdig vanuit het hotel, gelegen aan het meer, op weg naar Jeruzalem. Onderweg bezoeken wij Bet She’an , een geruïneerde site in Hellenistische stijl. Door de aardbeving van 735 B.C. werd de stad
vernield.
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Wij bereiken in de vooravond het indrukwekkende Jeruzalem waar wij in het hotel kunnen genieten van Joodse
gastvrijheid en een lekkere, met veel groente en fruit verfijnde keuken! Tijd voor een bezoek aan een energieke en
verrassende stad. Jeruzalem vol contrasten: veel talen en
godsdiensten, en kleurrijke mensen vanuit alle continenten. Van waar komen zij, waarheen zijn zij op weg, wat
zoeken zij? Holocaustmuseum, Olijfbergwandeling, Getsemané , Betesda, St.-Anna, tempelplein en Klaagmuur,
Via Dolorosa, Heilige grafkerk,…...?
Onze reisgroep heeft het allemaal mogen proeven en begeesterd genieten van die oude stad. Wij leren in Jeruzalem hoe wij, in peis en vree, met elkaar en anderen verder
moeten. Jezus heeft het ons al vroeg geleerd o.m. in zijn
zaligpreken.
Betlehem bezoeken is een terugkeer naar de onschuld van
de geboorte. Wij aanschouwen de herderlijke velden en delen in de nabijgelegen grot een meditatiemoment met een
christelijk Palestijnse gids. ‘Als je hier, in dit Heilig land,
letterlijk in zijn voetsporen loopt herken je Jezus, zijn roep,
zijn geest, zijn goddelijk kracht. Hier ervaar je aan de lijve
de uitzonderlijke weg die Jezus had te gaan, die God voor
hem had voorzien’. Op vele plaatsen werden wij stil . Wij
hebben gebeden, gezongen en gevoeld dat wij mogen delen
in het wonder van Jezus’ goddelijk mens-zijn.
Geert Demol
Naschrift: Indien er voldoende belangstelling is, zou ik volgend jaar zelf een reis naar Israël willen organiseren. Ik heb
daar nu nog een netwerk van contacten. Ook ontmoetingen
met deze mensen uit het land zouden een extra dimensie
kunnen geven aan zo’n reis.
Frans van der Sar
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Vreemde klanken
“Vervuld van de heilige Geest begonnen ze te spreken in
vreemde klanken – we horen die Galileeërs in onze eigen
talen spreken over de grote daden van God ! Ze stonden
allemaal versteld en wisten er geen raad mee …” (uit
Handelingen 2)
Hoe kan het toch dat klanken je raken ? Je wordt
meegevoerd door muziek en wereldwijd laven mensen zich
aan harmonieuze klanken – muziek is een taal die vele
harten beroert, of je nu zelf muziek maakt of luisteraar
bent. Luther zei zelf : Zingen is twee maal bidden !
Wat brengt je in beroering ? Wat ontroert je ? Hoe word je
geraakt ? Wat of wie spreekt je zo aan door muziek ?
Zouden de discipelen op het Pinksterfeest misschien
gezongen hebben ?
Enkele jaren geleden werden we in Taizé opgenomen door
de zang en ervoeren een diepe verbondenheid, niet alleen
met de aanwezigen maar ook een verbondenheid in
eenzelfde Geest.
Een verrijkende ervaring, een verreikende ervaring over de grenzen heen van taal en
nationaliteit.
Ons nieuw liedboek beoogt m.i. dezelfde harmonie : een
veelvoud van tradities, klankcombinaties, teksten, tradities
om onze geest-drift te verklanken.
Daarom
was
de
kennismaking
en
uiteenzetting rond het nieuwe liedboek dat
op
23 mei gepresenteerd wordt ook zo
boeiend. Een 14-tal leden van ons koor en
kerkje waren op 20 april met vele anderen
in de kerk van Gent Brabantdam bijeen om
redactielid dhr. Ko Joosse’s uiteenzetting bij te wonen. Een
zekere spanning om dat onbekende liedboek ging hier
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zeker aan vooraf, maar zoals vaak blijkt is onbekend vaak
ook onbemind.
Ter kennismaking dus :
Enkele feiten :
236 zangbundels werden door de redactie geraadpleegd;
7 denominaties werkten mee aan de redactie, jammer
genoeg niet uit RKK; het nieuwe liedboek telt 1600 blz ipv
1068 (zoals in Lvk) ;naast de 150 Geneefse psalmen zijn er
186 nieuwe psalmen opgenomen, weliswaar niet onder die
titel.
Om opgenomen te worden in de nieuwe bundel hanteerde
de redactie 5 criteria :
1. de taal moest toegankelijk zijn en inclusief
2. de melodie moest vakkundig zijn en een rituele waarde
hebben
3. er moest een relatie zijn tussen melodie en tekst,
m.a.w.: tekst en melodie moeten elkaar versterken
4. je moest er theologisch door aangesproken worden – is
het lied uitdrukking van geloof ?
5. Het lied moest ingepast kunnen worden in de liturgie
Daarnaast had men ook oog voor secundaire criteria :
1. heeft het lied een internationale betekenis ?
2. heeft het lied een historische betekenis ?
(b.v. Bach – Luther)
3. is er een emotionele waarde (geliefdheid)?
4. is de inhoud pluriform, draagt het bij tot een
evenwicht in de bundel ?
5. is er materiaal beschikbaar ?.
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Naast inleidende psalmen, “cantica” en bijbelliederen is de
indeling van het nieuwe liedboek hoofdzakelijk gebouwd
rond tijdskringen :
1. Getijden van de dag (morgen, maaltijd, avond)
2. De eerste dag : (orde van dienst (drempelgebed, kyrie,
gloria, de schrift, het avondmaal)
3. De tijden van het jaar : advent, kerst, 40 dagentijd,
paastijd, voleinding
4. De tijden van het leven : de levensweg (geboorte,
trouw, aanbidding, vertrouwen)
Een laatste deel wordt gevormd door liederen ivm. het
samen leven (oecumene, vrede en gerechtigheid)
En tussen al die woorden mochten we ook zingen ! En
iedereen werd geraakt, we waren verbonden door eenzelfde
geest. Een valse noot hier en daar maar om tot harmonie te
komen moet je blijven oefenen.
Gaby Labeur
Naschrift:
Op woensdagavond 15 mei komt dhr. Piet Hamelink uit Axel
in onze gemeente een inleiding houden over het nieuwe liedboek. Hij is een deskundige op het gebied van het Nederlandse kerklied en lid van de gemeente van mijn echtgenote.
Hij zal zich vooral richten op liederen, die uit de bundel Tussentijds in het nieuwe liedboek zijn overgenomen. Ook dat
wordt een avond van samen zingen.
Op zondag 30 juni zullen wij als gemeente het nieuwe liedboek feestelijk in gebruik nemen, in een dienst waaraan het
kerkkoor o.l.v. Patrick Hellebuck zal meewerken.
Frans van der Sar
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Kindernevendienst elke 4e zondag
De kerkenraad wil wat meer zekerheid scheppen t.a.v. de
kindernevendienst. Jonge gezinnen met kinderen kunnen
ervan uitgaan dat elke vierde zondag van de maand er iemand zal zijn die een kindernevendienst heeft voorbereid.
Op andere zondagen kunnen we proberen zo nodig en mogelijk iets te improviseren. In de maanden mei en juni is
dat op 26 mei en 23 juni.

Vakantie predikant
De predikant Ds. F.S.J. van der Sar is met vakantie van 21
mei t/m 18 juni. Als u in deze periode een predikant nodig
hebt, kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid.

Leven en meeleven in onze gemeente
Dhr. O. Verstraete, Toekomststraat 11, Sint-Kruis is inmiddels weer thuis na een langer verblijf in het ziekenhuis
voor een ingrijpende medische behandeling, die nog niet
afgesloten kan worden. Onze gebeden blijven met hem en
met zijn echtgenote om de nabijheid van God en voor een
voorspoedig herstel.

Huwelijk
Op 4 mei om 15.00 zal in ’t Keerske de bevestiging en inzegening plaatsvinden van het huwelijk van Susan Katharina
Ross en Vincent van Belle. Zij werd geboren in Cairns in
Australië; haar moeder is Duitse, haar vader Australisch.
Zij behoort tot de Lutherse Kerk. Hij is een Bruggeling met
een Rooms-Katholieke achtergrond en is eerder getrouwd
geweest. Hij werkt als diplomaat voor de Europese Unie in
Somalië. Ze wonen in Nairobi in Kenia. Susan werkt als lerares wiskunde op een Internationale School. Bij terugkomst naar België wil zij graag lid worden van onze geDe Brugse Kerkbode, MEI/JUNI
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meente. Het is een erg bijzondere situatie; de kerkenraad
heeft besloten in te stemmen met een inzegening. Het zal
een oecumenische dienst zijn samen met Rev. Stephen
Murray, Anglicaans predikant in Gent.

Doopdiensten
Op 12 mei zullen wij een bijzondere dienst hebben waarin
beide sacramenten zullen worden gevierd. Torben, zoon
van Johan van Conkelberge en Iris de Beun, geboren 19
januari 2013, zal in deze dienst worden gedoopt. Zijn zus
Majlen zal in deze dienst voor het eerst aan het Heilig
Avondmaal gaan. Zij heeft zich daarop voorbereid samen
met klasgenoten op haar school, voor wie het de voorbereiding was op hun eerste Communie. Majlen gaat daarin
haar eigen weg en wil binnen onze gemeente toebehoren
aan de gemeenschap met Christus. De kerkenraad heeft
daarom besloten de avondmaalsviering een week te verschuiven, van 5 naar 12 mei.
Op 23 Juni zal Jonas de Beun, zoon van Dimos de Beun
en Annelies DeCock, geboren 20 september 2009, worden
gedoopt. Wij verheugen ons erin tweemaal in korte tijd het
sacrament van de doop bediend te mogen zien in onze gemeente en daarin onze eigen doop te gedenken.
In Memoriam
Op 11 april overleed Carolina Kerstens. Ze is 95 jaar geworden. Ze werd geboren op 5 januari 1918 op Den
Haansberg in Etten-Leur op de boerderij van haar ouders.
In het laatste oorlogsjaar leerde zij haar toekomstige echtgenoot kennen, Andre Geldhof, die als Belgisch soldaat ingekwartierd was in het klooster in Etten-Leur. Na de bevrijding zijn ze getrouwd en gingen in Etten-Leur wonen.
Omdat haar man niet in Nederland kon wennen, zijn ze in
1951 naar Brugge verhuisd. Ze werkte in de huishouding,
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in het begin bij dominee Van der Schoot, en meer dan 30
jaar bij de dames Career. Na haar pensionering heeft zij
nog 20 jaar samen met haar echtgenoot een mooie tijd mogen hebben. Het verlies van haar echtgenoot tien jaar geleden was een groot verdriet, dat ze nooit heeft kunnen verwerken. De laatste jaren begon haar geheugen haar in de
steek te laten. Na een ziekenhuisopname vorig jaar was het
niet meer verantwoord dat ze nog naar huis terug ging. Ze
moest worden opgenomen in zorgcentrum het Minnewater,
waar zij bleef hopen te mogen terugkeren naar haar huisje
in de Van Voldenstraat. Het was voor haar in die laatste
tijd ook niet meer mogelijk om naar de kerk te komen. Ze
miste dat erg en bleef zich met ons verbonden voelen. Ze
was altijd erg blij met het bezoek van gemeenteleden. We
herdachten haar leven en haar geloof in een dienst op 17
April in ’t Keerske waarna aansluitend de crematie plaatsvond. Wij wensen haar naaste familie, en in het bijzonder
haar twee neven die, met hun gezinnen, als kinderen voor
haar zijn geweest, sterkte toe en de troost des Heren.
Frans van der Sar

Agenda
- De kerkenraad vergadert op 14 mei om 19.30
- De Vrouwen(bijbel)kring komt op 13 mei samen om 13.45.
- Liedboekavond op 15 mei in ’t Keerske, aanvang 20.00 uur.
- Op vrijdag 7 juni om 20.00 uur lezing van dhr. Dirk
Verstraete, voorzitter van de gidsenkring Brugge, een lezing
over de geschiedenis van ’t Keerske.
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 5 MEI; ISRAELZONDAG
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. A. Laureys
Dimos de Beun
Johannes 14: 23-29; Mw. H. Coudyser
Mevr. C. Bauwens
Nes Ammim
Fam. W. Buijs
ZONDAG 12 MEI; DOOPDIENST
MAALTIJD VAN DE HEER

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. R. ten Kate
Mevr. T. Berg
Jonas De Smet
Johannes 14: 15-21; Mw. A. Klifman
Mevr. Lammens
Kerk
Fam. J. van Groenigen
ZONDAG 19 MEI; PINKSTEREN

Predikant
Ouderling
Diaken
Lezing
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mevr. G. Labeur
Dhr. J. van Groenigen
Handelingen 2: 1-11: Dhr. P. Hellebuck
Dimos de Beun
Marijke Clarisse
Faculteit
Fam. A. Deceuninck

De Brugse Kerkbode, MEI/JUNI

2013, bladzijde 21

ZONDAG 26 MEI; KINDERNEVENDIENST
Predikant

Ds. M. Schippers

Havenaalmoezenier in Antwerpen. Lid van de Synodale Raad.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. A. Laureys
Mw. Lieve Vercruysse
Mevr. A. Laureys
Kerk
Mw. H. Coudeyser en Mw. M Verbeke
ZONDAG 2 JUNI

Predikant

Dhr. R. Sette

uit Roeselare; hij studeerde aan de protestantse faculteit in
Brussel en was jaren godsdienstleerkracht. Enkele jaren geleden
ruilde hij “Brugge Die Scone” voor Roeselare.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mw. R. ten Kate
Mevr. T. Berg
Dimos de Beun
Mevr. C. Bauwens
Open Kerken
Fam. W. ten Kate
ZONDAG 9 JUNI

Predikant

Ds. D. Vanescote

uit Marbais; hij was synodevoorzitter van de VPKB van 1996 tot 2004.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. G. Labeur
Dhr. J. van Groenigen
Jonas De Smet
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. D. Schittecat
ZONDAG 16 JUNI

Predikant

Dhr. R. Sette
Zie onder 2 juni.

Ouderling
Diaken
Organist

Dhr. A. Deceuninck
Mw. A. Laureys
Jonas De Smet
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Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Marijke Clarisse
Kerk
Fam. P. Luteijn en Mw. E. Vanryckegem

ZONDAG 23 JUNI; DOOPDIENST EN
KINDERNEVENDIENST
Predikant
Ouderling
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mevr. T. Berg
Mw. Lieve Vercruysse
Lukas 8, 26-39; Mw. C. Luteijn
Mevr. A. Laureys
Dillingen-Witte Tent
Mw. W. Constant

ZONDAG 30 JUNI; LIEDBOEKZONDAG
FEESTELIJKE INGEBRUIKNAME VAN HET NIEUWE LIEDBOEK

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mevr. G. Labeur
Dhr. J. van Groenigen
P. Vandenkerckhove
Lukas 9: 51-62; Mw. D. Constant
Mevr. M. Bauwens
Poverello
Fam. A. Michiels-Ameel
ZONDAG 7 JULI

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. A. Laureys
Dimos de Beun
Lukas 10: 1-20; Mw. H. Coudeyser
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. J. Klifman

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt alsvolgt door: 14 juli
Mw. J. Lagauw-Wage; 21 juli Fam. W. Buijs; 28 juli Fam. J.
van Groenigen; 4 augustus Fam. A. Deceuninck.
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KERKENRAAD
Predikant
Ds. F.S.J. van der Sar – ℡ 050 – 35.50.84
Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek
! fransvandersar@gmail.com
Ouderlingen
Mevr. R. ten Kate – ℡ 050/35.60.69
Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis
Mevr. G. Labeur – ℡ 050/38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
Dhr. A. Deceuninck – ℡ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge
Diakenen
Mevr. A. Laureys – ℡ 050 / 32.24.00
Bevrijdingslaan 8, bus 4, 8000 Brugge
Mevr. T. Berg – ℡ 050 / 67.30.80
Rustenburgstraat 11 – 8000 Brugge
Dhr. J. van Groenigen – ℡ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Bankrekeningen
Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
Diaconie
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge
VZW Vrienden
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge
Nederlandse giro
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)
t. n.v. Verenigde Protestantse Kerk Brugge
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