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INLEIDEND WOORDJE 

 

Op de grens van een nieuw jaar hebben wij plannen en zijn vol van 

verwachting. 

In dit nummer wordt er omgekeken naar Eeuwigheidszondag, het Te 

Deum en naar activiteiten van “De Vrienden”. 

En nu zijn wij op weg in deze Adventstijd, op weg naar Kerst. In het 

oog springen de eerste samenkomst van het oecumenisch initiatief 

“Zingen is twee maal bidden”, de Kerstzangavond en het Kerstfeest. 

De komst van Jezus herdenken, het Licht dat in de wereld kwam.  

Dan volgt de jaarwisseling met werelds licht en lawaai. En wordt er 

nagedacht, omgekeken, worden balansen opgesteld, jaaroverzichten 

gemaakt. De radio brengt u met haar Top 2000 wel in de stemming…  

Vergeet één overzicht niet: tel uw zegeningen. 

Namens de Verenigde Protestantse Kerk in België wensen wij u allen 

een gezegend 2019. 

Verder gaan de plannen: op 20 januari om 10 uur een gezamenlijke 

dienst met de Anglicaanse broeders. Daarna de vespers om 16 uur in 

de Sint-Salvatorskathedraal waar dit jaar de Protestantse Kerk de 

dienst voorbereidt en Jannica de Prenter mag voorgaan. Het koor zal 

haar medewerking verlenen. Oecumene is geen holle klank in Brugge, 

wij zijn samen het Lichaam van Christus.  
     
Albert Eversen. 

 



De Brugse Kerkbode,  DECEMBER 2018 / JANUARI 2019, bladzijde 2 
 
 

Overdenking: Wek mijn zachtheid weer 

 
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind.  
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 

Deze woorden van Huub Oosterhuis ademen warmte en teder-
heid. Antoine Oomen componeerde er een prachtige, verstillende 

melodie op. Lied 925 uit het Nieuwe Liedboek is een bijzonder 
lied. Het is geen lied met een duidelijk begin, middenstuk en 

einde, zoals de meeste liederen in de protestantse traditie. Dit 
lied lijkt wel een beetje op de liederen van Taizé. Als een mantra 

worden de woorden herhaald, die met het deinende ritme lang-
zaam gaan leven op je hartslag. Het is bijna een wiegelied; deze 

bede om zachtheid die zo beetje bij beetje gaat wonen in je mond, 
in je hart, in je lijf. ‘Wek mijn zachtheid weer’ is misschien niet 

het eerste lied dat in je gedachten springt, nu kerstmis weer voor 

de deur staat.  

Tegen alle hardheid in 

Toch heeft zachtheid alles met kerstmis te maken. Met kerstmis 
vieren we dat God ons nabij komt in een mensenkind. Jezus 

komt ter wereld in een harde, meedogenloze wereld. Het begint 
allemaal op een koude winternacht, in een eenvoudige stal in 

Bethlehem. Zonder enig comfort, moeten Jozef en Maria hun 
pasgeboren zoon warm zien te houden met wat doeken en stro, 

terwijl op de achtergrond de dreiging klinkt, van een koning die 
het licht niet verdraagt, en alle pasgeboren jongetjes uit de weg 

wil ruimen (Matt 2:16-18). De wereld waarin Jezus het levens-
licht ziet is vol van hardheid. En toch… Juist in die teerheid en 

kwetsbaarheid, in de aanblik van een pasgeboren kindje, her-
kennen de herders en de wijzen dat een nieuwe toekomst zich 

ontspruit.  

Ook wij worden dagelijks geconfronteerd met de hardheid van de 

wereld: de vele daklozen in Zeebrugge – transmigranten voor wie 
geen plaats en ruimte is, de kinderen van Yemen die deze kerst 

een hongerdood dreigen te sterven, de duizenden mensen van 
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Sulawesi die door het geweld van het water, verdreven zijn van 

huis en haard. Er is hardheid in de wereld. Het is overal om ons 
heen, ook heel dichtbij. We leven in een wereld waar succes, de 

beste willen zijn, het behalen van hoge doelen en grote winst, 
steeds meer de boventoon voert. In de wereld waarin wij leven, 

klinken al snel harde woorden over mensen die niet mee kunnen 
komen; een wereld waar bevolkingsgroepen en meningen tegen-

over elkaar komen te staan; een wereld waarin we steeds meer 
geleefd worden door drukke agenda’s; een wereld waarin je soms 

gedwongen wordt om over je gevoel heen te stappen omdat er 

snel tot beslissingen overgegaan moet worden.  

Meer dan ooit hebben we zachtheid nodig. Tederheid. Nu de da-
gen steeds donkerder worden, leeft er in ons mensen een verlan-

gen naar licht, naar warmte en nabijheid. Daarom blijft het 
kerstverhaal ook mensen aanspreken, want kerstmis heeft alles 

met zachtheid te maken. Met kerstmis vieren we dat God zijn 
schepping niet loslaat. Dat hij het heeft aangedurfd om mens te 

worden, dat zijn Woord van bevrijding en recht, in een kind aan 

het licht kwam.  

Wek mijn zachtheid weer 
‘Wek mijn zachtheid weer’. Hoe zou het zijn als je leert kijken 

naar de wereld met de ogen van een kind? Verwonderd over al 
het nieuwe, het onbekende. Nieuwsgierig en gebiologeerd: tas-

tend, proevend, ruikend, spelend… Opgaan en genietend van 
wat is, zonder je zorgen te maken over 

wat komt. Zien wat is, zonder daar van 
alles op te plakken aan oordelen, analy-

ses, ideeën en overtuigingen. Jezelf toe-
vertrouwen aan wat er gebeurt. Of er nu 

liefde is of verzet, verlegenheid of kwets-
baarheid, ziekte of pijn, paniek of ver-

driet… en daarbij het licht niet haat. Op 
het ritme van dit bijzondere lied, wil ik 

u in deze overdenking meenemen naar 
het toekomstvisioen van Jeremia en Jo-

hannes.  

Mensen die gezegend zijn met de komst 
Foto door Martijn de Prenter 
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van een kind of kleinkind weten het als geen ander: die kleine 

knuistjes, de glinstering in de zoekende en vragende ogen die je 
aankijken, de eerste brabbels en lachjes… het maakt je zacht 

van binnen. De aanblik van zo’n weerloos en kwetsbaar schep-

seltje roept in ons liefde en tederheid op.  

God die in een weerloos kind naderbij gekomen is, en zo met zijn 
schepping een nieuw begin maakt: het is het wonder van kerst-

mis, zoals elk mensenkind een wonder is. Kerstmis gaat over 
nieuw leven, nieuw begin. Zoals elk mensenleven volledig nieuw 

is, zo mogen ook wij ‘opnieuw geboren worden’. Het is de wijsheid 
die Jezus meegeeft aan Nicodemus, de Joodse rabbi die zo naar-

stig op zoek is naar licht, maar haar niet weet te vinden (Joh 3).  

Opnieuw geboren worden. Het leven geeft nieuwe kansen, elke 

hartslag opnieuw. Geboorte, begin, dragen wij heel ons leven met 
ons mee. Het gaat steeds om dat restje kracht, een glimp van de 

hoop en de liefde die in ons woont, het verlangen dat in ons leeft 
naar echte verbinding, naar het goede in ons binnenste, dat 

steeds opnieuw geboren wil worden, aangewakkerd moet wor-

den.  

Geef mij terug de ogen van een kind 

Wie zelf kinderen heeft, weet hoezeer kinderen verwonderd kun-
nen zijn om alles wat is, hoezeer zij met een open hart naar de 

wereld kunnen kijken: onbevangen, met een onvoorwaardelijke 
bereidheid om in het goede te geloven, en met een verwondering 

over alles wat mogelijk is. Die open blik, die bereidheid om je te 
laten raken door een boodschap die mensen opnieuw op weg zet, 

en hen als nieuw maakt, leeft het ook in ons? Zijn we in staat 
om al onze zekerheden, de argwaan, het cynisme te laten varen? 

Durven we om los te laten, en terug te kijken met de ogen van 

een kind? 

Dat ik zie wat is 

Dat wij mogen zien wat mooi en puur is in deze wereld, zonder 
vooroordeel, zonder de wikkels van vooringenomenheid en van-

zelfsprekendheid. Dat wij zien wat wezenlijk is en waar het wer-
kelijk om gaat. Zien wat voor je ligt. Dat is waar het om gaat. 

‘Kijk toch eens hoe al die kerstlichtjes schitteren’! ‘Mama, kijk 
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toch eens hoe mooi, hoe alles glinstert en blinkt’, hoorde ik een 

kind zeggen, toen ik afgelopen week langs de Brugse winter-

markt liep.  

Kun je het licht al zien? Kun je die nieuwe dageraad al zien glo-
ren? Zo beginnen meer dan 2000 jaar geleden in Israël, de woor-

den van de profeet Jeremia. Jeremia was een eenvoudige man 
uit Benjamin, de kleinste stam van Israël, en leefde in de 7e eeuw 

voor Christus – een woelige en onrustige tijd. Assyrië, Babylonië 
en Egypte strijden om de macht, en het kleine Israël komt klem 

te zitten tussen deze grootmachten. Jeremia is getuige van de 
ondergang van Juda en de verwoesting van Jeruzalem. Met eigen 

ogen ziet hij aan, hoe zijn volk wordt weggevoerd naar een 
vreemd en ver land, en hoe onder hen de wanhoop leeft over het 

afgesneden zijn van hun wortels, het schuldgevoel over het eigen 
falen, en de hunkering naar vroegere tijden, toen David en Sa-

lomo nog op de troon zaten. Maar te midden van de ellende en 
de strijd, komt Jeremia met een boodschap van hoop. Jeremia 

wil niet achterom kijken. Hij wil het blikveld omdraaien. Tegen-
over het onheil schildert Jeremia het beeld van de ware profeet 

en de ware koning. Hinnêh, klinkt het. “Zie, de dag zal komen 
dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten” 

(Jer 23:5). Met deze oproep, richt Jeremia de aandacht van zijn 
volk op de dingen die niet gezien worden. Met zijn ‘zie’, wil hij het 

licht laten vallen op datgene dat niet voor mogelijk wordt gehou-
den, op het twijgje dat onverwachts ontspringt en dwars door de 

dorre aarde breekt, op datgene waarop Israël niet durft te hopen 
Maar God zou God niet zijn als hij ons niet zou verassen, door 

datgene te doen wat wij niet verwachten. Doorheen de woorden  

 

 

 

 

 

 

Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door profetenmond. 
En Davids oud geslacht 
is weer gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 

  Tekst: Jan Wit, 

  vrij naar ‘Es ist ein Ros entsprungen’ 

  Melodie: Michael Praetorius 

 

Foto:http://wallpaperswide.com/          

night_skies-wallpapers.html 

http://wallpaperswide.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20night_skies-wallpapers.html
http://wallpaperswide.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20night_skies-wallpapers.html
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van Jeremia, richt hij de blik niet op het nostalgische verleden 

dat leeft onder de mensen. De blik wordt gericht op een nog ver-
der verleden: Jeremia kijkt terug naar het Joodse paasfeest, naar 

de bevrijding uit Egypte, naar die ultieme les van verlossing. Je-
remia opent Israël de ogen door haar een nieuwe naam te geven. 

Dat is eigenlijk een heel wezenlijk punt van Bijbelse profetie. 
Naamgeving heeft in de Bijbel altijd een diepere laag, een diepere 

betekenis. Een naam draagt belofte in zich. Je naam zegt iets 
over wie je in oorsprong al bent; over je diepste wezen, die in den 

beginne, nog voor je spreken kan, al ontkiemt. 

Niet langer zal Israël genoemd worden: “Israel, het volk dat uit 

Egypte wordt bevrijdt”, maar “Israël, het volk dat bevrijd werd 
uit het Noorden en alle andere landen waarheen zij verbannen 

werden” (Jer 23:7). “Zo waar God leeft” (Jer 23:8). Zo zal het zijn 
volgens Jeremia. Want de Eeuwige is een God van bevrijding. In 

Hem schuilt leven, nieuw begin. Onze Joodse broeders en zus-
ters noemen hem chai Hasjem, leve de Naam, leve God die op-

nieuw bevrijder zal zijn.  

En mij toevertrouw 

Wie durft te kijken met de ogen van een kind, kan zich toever-
trouwen aan deze boodschap van Jeremia, dat vertrouwen dat 

het licht zal doorbreken, ook al kun je het nog niet zien. Vertrou-
wen. Het kerstfeest heeft er alles mee te maken. Toch kunnen 

wij het daar lastig mee hebben. Want wie anderen vertrouwt, kan 
schrammen en deuken oplopen. Maar wie daar overheen durft 

te stappen, wie ondanks beschaamd vertrouwen, de verwonde-
ring over het kleine en het kwetsbare weet toe te laten… Voor 

hen wacht een nieuwe toekomst, een nieuw begin. 

En het licht niet haat 

Durven we te kiezen voor licht, ook als het donker en het duister 

aan ons trekt? Durven wij onszelf open te stellen, zoals een kind 
dat in al zijn puurheid durft te doen? Zijn wij in staat om ons in 

onze kwetsbaarheid te laten raken, wetende dat onze kracht juist 
daarachter verborgen ligt? Was het niet Jezus zelf, die zichzelf 
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bloot durfde te geven, en juist daarin de kracht van zijn kwets-

baarheid toonde aan zijn medemens? 

Dat Jezus zelf het licht is, het Woord waarmee God onder de 

mensen wil wonen… de evangelist Johannes zegt het met mooie, 
bespiegelende en filosofische woorden in de proloog van het Jo-

hannes evangelie, dat traditioneel op kerstmorgen klinkt. De 
proloog van Johannes is een diep spirituele tekst, een hymne 

waarin Johannes de grote thema’s van het geloof aan toetst: de 
menswording van God, de genade en de betekenis van het 

Woord.  

“In het begin was het Woord”, daarmee begint het evangelie van 

Johannes. Het herinnert aan de eerste zin van de Bijbel: “in het 
begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen 1:1). Er is dus geen 

ander begin dan Gods spreken, dan het Woord. Alles begint met 
de Wet, met de Thora. Die levenswandel van vrede en recht, van 

eerbied en respect voor alles wat leeft, die wijsheid is voor de 
mens een lamp voor zijn voet, en een licht op zijn levensweg (Ps 

119:53). De Wet is als een licht dat de weg wijst door het leven. 
En God zelf, zo stelt Johannes, staat aan het begin van het licht. 

Hij was het die in den beginne zag dat het licht goed was. Hij 
was het die het licht dag noemde. God zelf is het licht. En door 

zijn Woord, de Thora, wordt het licht zichtbaar gemaakt in de 

wereld. 

Johannes is zo vol overtuiging van Jezus, dat hij zegt dat het 
Woord in Jezus is vlees geworden. In de Griekse tekst staat het 

woordje ‘sarks’. Het is het Griekse woord voor lichaam, een oud 
woord dat de menselijke conditie, de kwetsbaarheid en de ein-

digheid van het leven beschrijft. Je zou kunnen zeggen dat de 

Thora in Jezus in haar volheid tot uitdrukking wordt gebracht. 
Jezus is het die de wijsheid van de Thora, het goddelijke licht, 

zichtbaar maakt voor de mensen. En zo nodigt het evangelie van 
Johannes ons uit om het levenspad te bewandelen vanuit onze 

kracht en kwetsbaarheden. Om zijn weg te gaan, met zachte 
ogen, vol mededogen, om elkaar en onszelf te omarmen in het 

vertrouwen dat het goed is, dat we er mogen zijn. Zo nodigt hij 
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ons uit om het licht te laten schijnen, en onszelf te koesteren in 

het licht van elkaar. 

Zijn we bereid om mensen van het licht te zijn? Om uit te delen 

van het licht? Voor Kerk in actie schreef Stef Bos daar een ont-

roerend lied over, dat ik hier met u wil delen: 

   Geef licht! Geef licht!  
   Voor een uitweg uit het donker. 
   Geef wat er vaak niet is. 
   Geef licht! Geef licht! 
   Geef alles wat je hebt. 
   Geef de liefde een gezicht. 

   Zie de wereld om ons heen, 
   zie de leugen die regeert, 
   zie de ongeleide leiders, 
   zie hun volk dat crepeert 
   en zie de oorlog die maar doorgaat 
   ook al is ze ver van hier. 
   Onze wereld is te klein  
   om het niet te willen zien 

Misschien inspireert dit lied u om het licht door te willen geven, 
om het kaarsje met het vredeslicht uit Bethlehem, dat vanuit 

YOT op de kerstzangavond in ’t Keerske binnengebracht zal wor-
den, brandend te houden. Geef licht! Het is wat ik u toewens: 

dat er licht mag zijn, dat er zachtheid mag zijn: in uw hart, in 
uw woorden, in uw doen en laten. Dat we weer mogen kijken met 

de ogen van een kind, en zo het licht toelaten dat in Jezus na-
derbij gekomen is. Dat wij elkaar zo tot zegen mogen zijn. Ik wens 

u een gezegend kerstfeest! 

Jannica de Prenter 

Deze overdenking is gebaseerd op de kerstpreek die ik op 25 december 2017 in Protestantse 
Gemeente Sluiskil – Philippine – Sas van Gent heb gehouden. Grote inspiratiebron daarbij was 
de geboorte van mijn neefje Sep die u op de foto kunt bewonderen. 
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 Synodeboodschap 2018  

De synode van de Verenigde Protestantse Kerk in Belgie kwam 
samen in het weekend van 17-18 november in La Foresta te 

Vaalbeek.  
Bij de toespraak van onze synodevoorzitter, ds Steven H. Fuite, 

sprak hij zijn dankbaarheid uit over de kerkgemeentes, ook in 
het bijzonder zij die het moeilijk hebben. Hij was fier op de kleine 

gemeentes, die met weinig mensen toch veel engagement tonen 
en ook op de nieuwe vormen van kerk-zijn, zoals de pioniers. Dit 

is een nieuw avontuur voor de kerk in vertrouwen op God. “Do 
not look at the wall, but what’s behind it!”  

Hij sprak over meer samenwerkingsvormen tussen de gemeen-
ten, de migratieproblematiek en het menselijk gezicht van de 

kerk. Geloven is doen! De Heer heeft het nodig, Hij heeft ons 
nodig!  

In een constructieve sfeer wisselden de deelnemers aan deze sy-
node op vreedzame wijze van gedachten.  

De condities voor de uit het buitenland instromende predikanten 
werden gepreciseerd.  

Er werd ook nagedacht over een sterkere ondersteuning van pre-
dikanten in moeilijke situaties.  

Beslissingen zijn genomen met het oog op de zorg voor de kleine 
kerkgemeenschappen en hun noden.  

De buitenlandse gasten hebben nieuws gebracht vanuit hun ei-
gen context. Ze deelden met ons hun uitdagingen en positieve 

verhalen die bemoedigden. Hun aanwezigheid liet zien dat kerk-
zijn niet ophoudt aan de grenzen van België.  

De lancering van ProFest, de Algemene Kerkvergadering van 30 
mei 2019, werd ingezet met een enthousiaste presentatie vanuit 

de werkgroep. Het gaf een feestelijke noot aan het geheel. Het 
was polyphoon en veelkleurig. In ieder district zal een kaars van 
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gemeente tot gemeente gaan, om zo de weg van de VPKB naar 

ProFest te illustreren.  
Over Hoop en Huizen keek terug op een periode waarin zij 43 

families hebben kunnen helpen bij het vinden van een woning 
en hun integratie. Daarboven konden 3 gezinnen overkomen via 

de humanitaire corridors. Over Hoop en Huizen roept op om blij-
vend betrokken te zijn.  

De archivarissen die twee jaar gewerkt hebben in de kelder van 
het Huis van het Protestantisme, stelden de resultaten van hun 

werk voor en noemden enkele van de gevonden schatten. De ar-
chieven zijn weer toegankelijk na afspraak.  

De voorzitter Steven H Fuite nodigde in de dienst uit om met 
evangelische moed te kijken “wat de Heer nodig heeft” (Lucas 

19:34): “Het is vandaag aan ons om als kerk, als lichaam van 
Christus, in alle nederigheid maar zelfbewust, zijn verlangende 

ogen, zijn luisterend oor te zijn, kritisch liefhebbend en met zorg-
vuldige heldere woorden en concrete zegenende gebaren, te ver-

talen hoe genuanceerd en zacht de stem van God klinkt. Dat is 
wat de Heer nodig heeft.”  

 
Commissie van advies: ds Yolande Bolsenbroek, François Choquet, ds 
Stefan Gradl en Albert Eversen  
 

In aanvulling op de synodeverklaring: 

De synodeverklaring was al opgesteld voor de laatste zitting be-
gon. Eigenlijk moest het volgende er ook in gestaan hebben: 

In die laatste zitting had onze voorzitter, Ds. Steven Fuite, bij-
zondere aandacht  voor het werk dat Wim ten Kate gedaan heeft 

in de loop van vele jaren. Wim heeft in veel werkgroepen, com-
missies, raden en vergaderingen een gewaardeerde stem gehad. 

Van  financiën over kerkorde tot ingewikkelde vraagstukken, on-
derhandelen met de  overheid:  hij heeft de VPKB met raad én 

daad  bediend.  
De voltallige vergadering was het daarmee eens want Wim werd 

bedacht met een uitbundig en langdurig applaus. 
 

Albert Eversen. 
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BEROEPINGSWERK 
  
Het beroepingswerk voor de VPKB Brugge is een lange weg ge-
worden. Het begon als een hobbelig pad, veranderde in een kron-

kelige weg, maar we zitten nu op een steenweg met de nodige 
wegwijzers. Het eindpunt, de bevestiging van onze proponent  

Jannica de Prenter als onze predikant, komt in zicht, maar we 

hebben nog enkele maanden te gaan. 

Jannica deed eind november haar kerkelijk examen. Een be-
langrijk onderdeel er van is de VPKB als organisatie, dat bete-

kent o.a. kennis van de kerkorde. Ze is er voor geslaagd. Profi-

ciat! 

We hopen en verwachten in het begin van het nieuwe jaar de  

verdere stappen: 

-Begin februari heeft Jannica een gesprek met de Commissie 
van Toelating (voorheen Commissie Ambten) die de proponenten 

begeleidt en beoordeelt. Daarbij komt o.a. haar verslag ter 
sprake. Onze consulent Ds. Elly Bouman maakt in samenspraak 

met de kerkenraad ook een verslag. Na het gesprek brengt de 
Commissie advies uit aan de Synodale Raad (het dagelijks be-

stuur van onze kerk). 

-De uiteindelijke goedkeuring voor het predikantschap wordt 

eind februari verwacht en komt van de Synodale Raad. Meestal 

wordt het advies van de Commissie van Toelating gevolgd. 

-Na de goedkeuring, kunnen wij Jannica beroepen. We doen dat 
op een speciaal hiervoor bijeen geroepen gemeentevergadering in 

begin maart waarbij onze consulent aanwezig is. Het  uitschrij-

ven moet geruime tijd voordien gebeuren, al in februari, vóór de 

officiële goedkeuring. 

Eind maart volgt op een mooie zondagnamiddag de bevesti-
gingsdienst. Er wordt al gezocht naar een geschikte locatie: ’t 

Keerske zal te klein zijn. 

De beroepingscommissie. 
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Zingen is tweemaal bidden 

 
De oecumenische kracht van muziek 

 
“Zingen is tweemaal bidden”. Het is een zinnetje dat aan de kerk-

vader Augustinus wordt toegeschreven. Het is ook een zinnetje 
dat de werkgroep ‘Samen rond de Bijbel’ heeft geïnspireerd tot 

het initiatief: ‘Zingen is tweemaal bidden: Brugse kerken ont-
moeten elkaar in Woord, gebed en samenzang’. Muziek is een 

krachtig communicatiemiddel. Waar het woord bij velen via het 
verstand en de ratio moet binnenkomen, weet muziek mensen 

vaak direct in het hart aan te spreken. In het oktobernummer 
van Tertio schreef Dirk Wursten over de kracht van muziek, en 

hoe sterk evangelie en muziek voor Luther met elkaar verbonden 
zijn. Hoezeer Luther met zijn ‘sola Scriptura’ ook de Schrift cen-

traal stelde, hij bleef een door-en-door liturgisch en muzikaal 

mens. 

Woord en muziek waren voor Luther dan ook geen tegenstrijdig-
heden. In het voorwoord van zijn eerste vertaling van het Nieuwe 

Testament schreef Luther dan ook: “Eu-angelion ist ein grie-
chisch Wort, und heißt […] gute Botschaft, gute Mär, gute Neu-

zeitung, gut Geschrei, davon man singet, saget und fröhlich ist” 
(1522). Als het evangelie je tot in het hart raakt, moet je daar 

dus wel van zingen. Je kan dan niets anders dan vreugdevol en 
blij zijn. Naast theoloog was Luther ook een begenadigd musi-

cus. Gaandeweg zou Luther zijn talenten zo weten te combineren 
dat zijn liturgie zo doordesemd raakt door de dialoog tussen 

woord en zang, dat beide communicatievormen elkaar weder-
zijds gaan oproepen. Eeuwenoude Gregoriaanse hymnen werden 

door Luther vaak herwerkt tot nieuwe liederen. Wie Lutherse 
kerkmuziek hoort, merkt dan ook hoe sterk ze verweven is met 

de katholieke liturgische traditie. Kerkmuziek, zo schrijft Dirk 
Wursten, was dus al lang “oecumenisch”, nog “voordat theologen 

dat woord uitvonden” (Tertio 19: nr. 973, 2018). 

Elkaar ontmoeten in woord, gebed en samenzang 

In diezelfde oecumenische geest is het initiatief ‘zingen is twee- 
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maal bidden’ ontstaan. In de komende maanden willen de 

Brugse kerken elkaars liturgische traditie beter leren kennen 
door bij elkaar op bezoek te gaan in samenkomsten waar woord, 

gebed en vooral samenzang centraal staan. De samenkomsten 
zijn gekozen rond de advents- & veertigdagentijd, Palmpasen en 

Pinksteren. Aan dit initiatief werken decanaat Brugge-stad, de 
Adventkerk, VPKB Brugge en Pinkstergemeente de Kruispoort 

mee. Na elke oecumenische samenkomst, is er gelegenheid om 
met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. Flyers 

van dit initiatief zijn ook in de kerk beschikbaar. 

 

Tijdstippen en plaatsen 

 

Dinsdag 11 december 2018, 
19.30-21.00 uur: 

Sint Godelievekerk Brugge. 

Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge. 

 
Woensdag 27 februari 2019, 19.30-

21.00 uur: Adventkerk Brugge. 

Frèren Fonteinstraat 9, 8000 Brugge. 

 
Woensdag 10 april 2019, 19.30-21.00 

uur: ’t Keerske. 

Keersstraat 1, 8000 Brugge 

 
Woensdag 12 juni 2019, 19.30-21.00 uur: Pinkstergemeente de 

Kruispoort 

Dampoortstraat 168, 8310 Brugge. 

 
Riek ten Kate-van de Westeringh en Jannica de Prenter 
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Uitnodiging kerstzangavond 

 

Traditiegetrouw zal er ook dit jaar weer een sfeervolle kerstzang-
avond doorgaan in ’t Keerske. Zingt u graag mee met de traditi-

onele kerstliederen, luistert u graag naar een ontroerend kerst-
verhaal, en brengt een vierstemmig koor u helemaal in de kerst-

sfeer? Voel u dan welkom op de kerstzangavond van de 
Verenigde Protestantse Kerk Brugge! 

De 26e editie van de kerstzangavond wordt een bijzondere editie, 
want dit jaar zal in de kerstzangavond bijzondere aandacht wor-

den geschonken aan het vredeslicht. Het vredeslicht is een initi-
atief dat mensen wil inspireren om warmte, vreugde en 

licht door te geven. Het vredeslicht wordt aangestoken 
in Bethlehem, en reist vervolgens via Wenen en 30 an-

dere Europese steden naar België. Op woensdag 19 december 
2018 komt het vredeslicht aan in Brugge en is er om 18.30 uur 

een officieel ontvangstmoment in de Magdalenakerk. In de flyer 
van YOT (zie verderop in deze kerkbode) kunt u hier meer over 

lezen. Tijdens de kerstzangavond zal het vredeslicht op symboli-
sche wijze worden binnengebracht, en is er gelegenheid om een 

eigen lichtje aan te steken en zo het vredeslicht te verspreiden. 
Het thema ‘licht’ zal dan ook een rode draad zijn in het pro-

gramma van de kerstzangavond. 
De kerstzangavond gaat door op vrijdag 21 december om 20.00 

uur. De deuren zijn open van 19.30 
uur. Na afloop van de avond bent u van 

harte uitgenodigd voor een gratis 
glaasje glühwijn of fruitsap. De toe-

gang is gratis. Breng gerust vrienden, 
familie of kennissen mee! 

 
Namens vzw de Vrienden en de kerken-

raad, 

Jannica de Prenter 
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Bidweek voor de eenheid van de Christenen 2019 

Recht voor ogen 

Van vrijdag 18 januari tot vrijdag 25 januari zal er in Brugge 

weer volop aandacht zijn voor de bidweek voor de eenheid van 
de christenen. Het thema van dit jaar is ‘recht voor ogen’. De 

centrale Bijbeltekst daarbij is Deut 16:9-20. In dit hoofdstuk lo-
pen de voorschriften over de grote Joodse feesten (vv. 9-17), het 

feest van de ongezuurde broden, het Wekenfeest en het Loofhut-

tenfeest, uit op de opdracht om rechters aan te stellen, en “niets 
anders” te doen “dan recht” (Deut 16:20). Daarnaast schenkt de 

bidweek van 2019 bijzondere aandacht aan de context van In-
donesië. Indonesië is een zeer groot en divers land. Op de 17.000 

eilanden van dit prachtige land, wonen 265 miljoen mensen, die 
samen 1350 etnische groepen vormen, en met elkaar niet minder 

dan 740 lokale talen spreken. Hoewel de christenen in Indonesië 
slechts 10% van de bevolking vormen, kenmerken ook zij zich 

door een bonte waaier aan tradities. De droom en het verlangen 
naar eenheid in verscheidenheid wordt in Indonesië op verschil-

lende manieren bedreigd. Ten eerste heerst er corruptie: zij die 
de opdracht hebben om de zwakken te beschermen en voor hun 

rechten op te komen, doen vaak het tegenovergestelde, waardoor 
de kloof tussen arm en rijk alleen maar groeit. Ondertussen wor-

den bepaalde bevolkingsgroepen geassocieerd met rijkdom, 
waardoor de spanning tussen de verschillende gemeenschappen 

sterk toeneemt. De woorden “zoek het recht en niets anders dan 
het recht” is dan ook een tekst die vele Indonesiërs in het hart 

raakt. Het is ook treffend dat Deut 16 voorschrijft om alle lagen 
van de bevolking te betrekken bij de viering van het Loofhutten-

feest:  

Vier dan uitbundig feest, samen met uw zo-
nen en dochters, uw slaven, uw slavinnen 
en de Levieten, de vreemdelingen, de we-
duwen en de wezen die bij u in de stad wo-
nen (Deut 16:14) 
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Dit sluit aan bij het Indonesische motto ‘gotong royong’, dat wel 

vertaald zou kunnen worden als ‘samenwerken in een gemeen-
schap of het ‘gemeenschappelijk helpen van elkaar’. Deut 16 

roept dus op tot herstel van ‘gotong royong’, en het inclusief vie-
ren, dwars door de diversiteit van bevolkingsgroepen heen. Het 

zoeken van recht sluit daar naadloos bij aan. 

     Ik geloof in God 
     die liefde is 
     en die de aarde 
     heeft toevertrouwd 
     aan alle mensen. 

Ik geloof in Jezus Christus 
die gekomen is 
om ons heel te maken 
en ons te bevrijden 
van alle onderdrukking. 

Ik geloof in de Geest van God 
die werkt in en door allen 
die zich toekeren naar de waarheid. 

Ik geloof in de belofte van God 
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen 
de macht van de zonde in ons allen 
en dat Hij op zal richten 
het rijk van gerechtigheid en vrede 
voor de hele mensheid. 

Indonesische geloofsbelijdenis 

Vertaling en bewerking: Wim van der Zee 

Oecumenische vieringen 

Dit jaar zal de gezamenlijke dienst met de Anglicaanse gemeen-

schap doorgaan op zondag 20 januari om 10.00 uur in ’t 
Keerske. Samen met rev. Augustine Nwaekwe werkt Jannica een 

liturgie uit rond het thema van de bidweek voor de eenheid van 
de christenen. Daarnaast is er om 16.00 uur nog een oecume-

nische viering in de Sint-Salvatorskathedraal. Dit jaar zijn wij 
aan de beurt om de viering te organiseren. In deze viering zal 
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Jannica voorgaan, maar worden de voorgangers van de andere 

Brugse kerken zoveel mogelijk betrokken.  
Daarnaast zal ons koor een muzikale bijdrage leveren aan deze 

viering. Zondag 20 januari belooft dus een bijzondere oecumeni-

sche dag te worden. Schrijf deze datum alvast in uw agenda. 

Overige vieringen in West-Vlaanderen tijdens de bidweek 

(voor zover bekend): 

Oecumenische gebedsdienst in Ieper 

Op zondag 20 januari om 18.00 uur in de Protestantse kerk. 

Oecumenische gebedsviering in Oostende 
In Oostende gaat vermoedelijk een oecumenische gebedsdienst 

door, die georganiseerd zal worden door de protestantse kerk van 
Oostende. Hierbij zullen de andere kerken betrokken worden. 

Meer info bij Andries Boekhout: 

andries@protestantsekerkoostende.be 

Oecumenische avond in Roeselare 
In Roeselare gaat op dinsdag 29 januari om 19.30 uur een oecu-

menische avond door, waarbij katholieken en protestanten el-

kaars traditie beter leren kennen. Meer info bij ds. Bouman:  

elizabethvdm08@gmail.com 

Jannica de Prenter 
 

Nieuws van vzw de vrienden 

Terugblik benefietconcert 

Op vrijdag 9 november l.l. waren 56 belangstellenden present voor 

het optreden van de groep Les Abbagliati, onder leiding van Dimos 
de Beun. “ De Vrouwen van de Koning” was een opvoering met 

barokke muziek uit de 17de eeuw, met zang en met een weefsel van 

verhalen over de wettelijke echtgenote en de resp. maîtresses van 
Lodewijk XIV. Met een beetje verbeelding kon men zich in Versail-

les wanen. De musici, de sopraan en de voordrachtkunstenares 
waren ieder in zijn/haar genre op en top professioneel bezig. Zel-

den klonken er in ’t Keerske zulke prachtige tonen. De zes leden 

van de groep kregen dan ook een daverend applaus, te meer omdat  

mailto:andries@protestantsekerkoostende.be
mailto:elizabethvdm08@gmail.com
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zij quasi gratis optraden ten bate van de M.U.G. Heli. Ze werden 

dan ook bedankt met een zoet presentje. De avond werd afgesloten 
in de drukbezette bar, waar nog flink werd nagepraat over de op-

voering. 

Terugblik: tentoonstelling ‘dienaars van God tijdens de Groote 

Oorlog’ 

Zestien Gemeenteleden bezochten op woensdag 21 november de 

tentoonstelling “Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog” in de 
Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat in Brugge. Ze werden er 

rondgeleid door dhr. André Billiet, medeorganisator en auteur van 

de XPlore-wandeling met dezelfde naam. 

Als inleiding kregen de toehoorders wat uitleg over de geschiedenis 

van de Militaire Kapel en de daarbij horende crypte met het monu-
ment aan de gesneuvelde soldaten. De “reizende” tentoonstelling 

is een initiatief van de aalmoezeniersdienst van het Belgisch leger. 
Na Brugge komt in december nog Luik aan de beurt. Aan de hand 

van foto’s, teksten en overblijfselen uit de periode 1914-1918 

wordt de gruwel van de oorlog aan het front geïllustreerd, met de 
nadruk op de taak van priesters, seminaristen, kloosterlingen, pre-

dikanten en rabbijnen, die niet werden ingezet als soldaten, maar 

wel als aalmoezeniers en brancardiers. 

Ook de rol van het bezette Brugge als garnizoenstad voor het 

Duitse leger en als toevluchtsoord voor de talrijke gekwetsten 
wordt in de tentoonstelling duidelijk naar voor gebracht. Een leer-

rijk en aangrijpend initiatief, dat door de deelnemers met veel be-

langstelling werd bekeken. 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 27 januari om 11u zal, naar jaarlijkse gewoonte, de 

nieuwjaarsreceptie plaatsvinden, georganiseerd door de vzw “De 

Vrienden”. Alle gemeenteleden zijn welkom! 

Zoals de traditie het wil, zal de voorzitster bij haar nieuwjaarswen-
sen ook een tipje van de sluier lichten aangaande het vzw-activi-

teitenprogramma voor 2019. Ter herinnering: vzw-lidkaarten kunt 

u bij haar kopen aan de onveranderde prijs van € 10 p. pers. op 

de zondagen 16 december, 30 december en 13 januari. 

Dany Constant 
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Terugblik te Deum 

 
Op 15 november werd in de Sint-Salvatorskathedraal het jaar-

lijkse te Deum gehouden in aanwezigheid van West-Vlaams gou-
verneur Carl Decaluwé en de vertegenwoordigers van de burger-

lijke besturen van justitie, politie, 

defensie, brandweer, en de vele 
vaderlandse verenigingen met 

hun vaandels. De viering werd ge-
leid door bisschop Lode Aerts, die 

daarbij werd bijgestaan door de 
oecumenische vrienden van de 

overige Brugse kerken. Namens 
onze kerk namen Adriën Deceu-

ninck en Jannica de Prenter deel. In de viering werd in de voor-
beden hulp gevraagd voor het Brugse volk en voor zij die leiding 

geven zowel op bestuurlijk, als op sociaal, economisch en religi-
eus vlak. Op het einde van de viering klonk traditioneel het ‘te 

Deum’, een eeuwenoude hymne die oproept om God te verheer-
lijken, Christus te aanroepen en om ontferming te vragen. De 

hymne is omstreeks het jaar 400 ontstaan, en is gebaseerd op 
Psalm 146. Na het te Deum waren we uitgenodigd in het provin-

ciaal hof, en werd er onder leiding van de militair commandant 
van West-Vlaanderen een toost op de koning uitgebracht. Nadien 

gaf Jan de Vos een academische voordracht over de grote impact 
die de Grote Oorlog heeft gehad op de wereldpolitiek.  

 

Op 30 november werd er een cheque 
overhandigd aan dhr. Alain Desmaele, 

ex-piloot van de MUG-HELI.     
Het mooie bedrag van € 2.850 werd bij-
eengebracht door diverse activiteiten in 
de afgelopen 2 jaar, zoals confituurver-
koop, fancy-fair, benefietconcert 
………. 
Als dank bood de VZW De Vrienden 
alle aanwezigen een mooie receptie 
aan. 
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Terugblik Eeuwigheidszondag 

 
We mogen terugkijken op een warme, ingetogen en vooral liefdevolle 
Eeuwigheidszondag. In de preek stond 1 Kor 13: 12 centraal: “nu is 
mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik 
zelf gekend ben”. In het licht van de eeuwigheid, en de kwetsbaarheid 
van de mens, is ons kennen beperkt. Profetenwoorden zullen ver-
dwijnen, talen verstommen, en kennis vervaagt als een echo in de 
wind. Maar wat blijft is de liefde: de liefde die zelfs over de grenzen 
van de dood heen alles verdraagt en alles hoopt, zij die in alles vol-
hardt. “Sterker dan de dood is de liefde”, schrijft de dichter van het 
boek Hooglied. Ze is een “vlammend vuur, een laaiende vlam; zeeën 

kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg” (Hooglied 
8:6-7a). Op een dag als eeuwigheidszondag ervaren we hoe ongelofe-
lijk waar die woorden zijn: hoezeer we onze geliefden ook missen, hoe 
pijnlijk het verdriet ook is, de liefde blijft. Niets kan haar doven. We 
voelen de warmte wanneer we terugdenken aan al die dierbare her-
inneringen, de grapjes, de eigenaardigheden. Zelfs de dood kan ons 
niet scheiden van de liefde die we voor onze dierbaren blijven voelen. 
Zo sterk is de liefde. Of zoals Paulus het zo mooi zegt: “de liefde ver-
gaat nooit”. 

De warmte die we voelen voor de mensen die we uit handen hebben 

moeten geven, werd tijdens de dienst van 25 november symbolisch 
verbeeld in de kijktafel die speciaal voor deze dienst gemaakt werd. 
Op de kijktafel zijn twee lichtjes te zien, die de vorm hebben van een 
stenen kaarsje. Het vlammetje maakt het steentje dus letterlijk 
zacht. En zo is het ook met ons verdriet en ons gemis, dat naarmate 
de tijd verstrijkt haar scherpte verliest, en zo steeds zachter wordt. 
Onder de knoestige stronk, liggen twee rode rozen. Twee rozen, voor 
de mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben genomen. 
De kleur is uiteraard rood, de kleur van de liefde. De kwetsbaarheid 
van het leven is verder verbeeld in de herfstbladeren die op de schaal 

te zien zijn. Langzaam dwarrelen ze naar beneden, en vallen ze neer 
op de aarde, waar ze zullen verwelken in de grond. En daarmee doen 
ze denken aan onze doden, die we aan de aarde hebben toever-
trouwd. 

Met de troostende klanken van Barnwell’s ‘wanting memories’ op de 
achtergrond was er tijdens het gedachtenismoment gelegenheid om 
een kaarsje aan te steken voor een dierbare. De waxinelichtjes 
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werden geplaatst op een glazen spiegel, en zo werd door het weer-
spiegelen van het licht, de spiegel opgeroepen waar Paulus het over 

had. En tegelijkertijd was het weerkaatsende licht van de vlamme-
tjes, misschien ook wel beeld van onze liefde, die ondanks de dood 
die ons van hen scheidt, steeds weer oplicht. De twee rode rozen wer-
den aan het einde van de dienst meegegeven aan de familieleden van 
de overledenen. 

Met dankbaarheid denken we vooral terug aan de prachtige bijdrage 
van Cantores Twist, die met hun muziek velen van ons tot tranen 
wisten te roeren. Ter ere van de gestorvenen werd tenslotte het ge-
dicht ‘de mensen van voorbij’ van Hanna Lam voorgedragen: 

De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen. 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar. 

De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 
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Over hoop en huizen 
     

 
 

 

Tijdens de synode van onze V:PKB  op 17/18 november keek “Over 
Hoop en Huizen” terug op een periode waarin zij 43 families  van 
vluchtelingen hebben kunnen helpen bij het vinden van een woning 

en bij integratie. Daarenboven konden 3 gezinnen overkomen via 
“Humanitaire Corridors”,  een project van de  Sant Egidio gemeen-
schap. De bedoeling is om 150 kwetsbare vluchtelingen  via veilige 
routes uit Turkije en Libanon in België op te vangen. 
Ook onze diaconie heeft dit project gesteund en ‘Over Hoop en Hui-
zen’ roept op om blijvend betrokken te zijn. Bovenstaande flyer laat 
zien hoe u dit project kan steunen. Meer info vindt u op de website 
van de VPKB   https://nl.protestant.link 
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Erediensten 10.00 uur  

 
ZONDAG 2 DECEMBER; HEILIG AVONDMAAL 1e Advent 

Predikant    Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  

Ouderling      Mevr. A. Klifman  
Diaken Dhr. P. Hellebuck 

Organist      Mevr. Anja van Holst 
Babyoppas    Vrijwilliger 

Collecte          Zending 

Koffiedienst   Fam. J. van Groenigen 

ZONDAG 9 DECEMBER 2e Advent 

Predikant    Ds. A. Rooze –geestelijk verzorger Amarant in 

    Tilburg (Nl.)  

Ouderling    Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen       
Organist        Dhr. José Tant  

Babyoppas    Mevr. M. Lammens 
Collecte          Kerk 

Koffiedienst   Fam. A. Deceuninck 

ZONDAG 16 DECEMBER 3e Advent 

Predikant      Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  

Ouderling     Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mevr. M. Lammens 
Organist        Mevr. Lieve Vercruysse 

Babyoppas    Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte          Kerk 

Koffiedienst Mevr. H. Coudijser en Mevr. M. Lammens 

ZONDAG 23 DECEMBER 4e Advent 

Predikant      Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  

Ouderling      Mevr. A. Klifman  

Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist        Dhr. José Tant 

Babyoppas     Vrijwilliger 

Collecte    Solidariteitsfonds (kerken) 

Koffiedienst    Fam. W. ten Kate 
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DINSDAG 25 DECEMBER KERSTDAG 

Predikant     Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  

Ouderling     Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen       
Organist        Mevr. Anja van Holst 

Babyoppas    Mevr. M. Lammens 
Collecte         Kerstcampagne Prot. Solidariteit 

Koffiedienst    Fam. J. Klifman 

ZONDAG 30 DECEMBER  

Predikant     Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  

Ouderling      Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mevr. M. Lammens 
Organist      Dhr. José Tant 

Babyoppas    Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte        Plan International 

Koffiedienst    Fam. P. Luteijn 

ZONDAG 6 JANUARI; HEILIG AVONDMAAL  

Predikant      Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  

Ouderling      Mevr. A. Klifman  

Diaken Dhr. P. Hellebuck          
Babyoppas    Vrijwilliger 

Collecte         Zending 

Koffiedienst   Dhr.A.Eversen+Mevr.Nastaran-Moghadam 

ZONDAG 13  JANUARI  

Predikant     Ds. F.S.J. van der Sar –emeritus predikant 

        voorheen VPKB in Brugge  
Ouderling     Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen               
Babyoppas     Mevr. M. Lammens 

Collecte          Kerk 

Koffiedienst   Mevr. J. Lagauw-Wage 
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ZONDAG 20 JANUARI  

Predikant    Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB Brugge  

                    Rev. Augustine Nwaekwe –Anglicaanse Kerk Brugge  

Ouderling    Dhr. A. Deceuninck 
Diaken Mevr. M. Lammens 

Babyoppas    Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte         Ark Gemeenschap 

Koffiedienst   Fam. W. Buijs  

ZONDAG 27 JANUARI  

Predikant     Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  

Ouderling     Mevr. A. Klifman  

Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Babyoppas    Vrijwilliger 

Collecte         Leprazending 

Koffiedienst   Fam. J. van Groenigen 

ZONDAG 3  FEBRUARI; HEILIG AVONDMAAL  

Predikant      Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  

Ouderling     Dhr. A. Eversen 
DiakeN Dhr. J. van Groenigen      

Babyoppas    Mevr. M. Lammens 
Collecte         Zending 

Koffiedienst    Fam. A. Deceuninck 

ZONDAG 10 FEBRUARI  

Predikant    Dhr. J. Delameilleure   -voorganger van de 

   Adventisten Kerk (Brugge, Antwerpen) 

Ouderling     Dhr. A. Deceuninck 
Diaken Mevr. M. Lammens 

Babyoppas   Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte         Kerk  

Koffiedienst   Mevr. H. Coudijser en Mevr. M. Lammens 
 

Koffiedienst loopt als volgt door: 17 februari Fam. W. ten Kate.  
24 februari Fam. J. Klifman. 3 maart Fam. P. Luteijn. 
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten 
en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.  
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 AGENDA  

 
  3 december – 19.30u Koorrepetitie 

  4 december –  19.30u Vergadering Bestuursraad 
  6 december –  19.30u Kerkenraadsvergadering 

10 december – 19.30u Koorrepetitie 
11 december – 19.30u Adventwake “Wachten is hopen” ** 

           Sint-Godelievekerk, Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge 
12 december – 19.30u  Vergadering Vrienden * 

15 december – 09.30u Districtsvergadering in Menen 
17 december – 19.30u Koorrepetitie 

21 december – 20.00u Kerstzangavond met Glühwein * 
25 december – 10.00u Kerstdienst 

  7 januari – 19.30u Koorrepetitie  
14 januari – 19.30u Koorrepetitie 

16 januari – 14.00u Kerkenraadsvergadering 
20 januari – 10.00u Gezamelijke eredienst met de Anglicanen 

20 januari – 16.00u Oecumenische viering tgv de start van de 
                             gebedsweek in de Sint-Salvatorskathedraal  

21 januari – 19.30u Koorrepetitie 
27 januari – Na de eredienst: Nieuwjaarsreceptie * 

28 januari – 19.30u Koorrepetitie 
 

* = een organisatie van de VZW “De Vrienden” 
** = Een organisatie van de oecumenische werkgroep “Samen 

rond de Bijbel” 
 

 

Vacature Lectoren M/V 
 

Graag willen we de evangelie lezing weer laten lezen door een 
lector. 

De andere lezing wordt dan gelezen door een ambtsdrager of door 
de voorganger. 

Ieder die hieraan wil meewerken mag zich bekend maken bij  
Jannica de Prenter of een van de kerkenraadsleden.  Dank! 
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KERKENRAAD 

 
Predikant 

➢ Jannica de Prenter, Predikant in opleiding 
–  050 35 50 84. 

 
 

 

 

Ouderlingen 

➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 

➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37 
 Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries 

➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23 
 Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 
 

 

Diakenen 

➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66 
 Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86 

 Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 

➢ 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 
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