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INLEIDEND WOORDJE
Dankbaarheid zou ik hier willen boven zetten. Frans van der Sar
heeft afscheid genomen met o.a. deze woorden: “Maar geloof is
ook: open ogen hebben om te zien, te zien wat God teweeg brengt
in deze wereld en in mensen. En dat moeten we niet in de schepping
zoeken, zoals het lang geleden is gebeurd, maar in het Lichaam van
Christus. Open oren hebben om te horen wat Hij van je vraagt. Open
ogen om te zien waarin jij een ander van dienst kunt zijn, en te zien
waarin iemand anders jouw naaste wordt door wie God handelt aan
jou. Het is willen ontvangen wat zich ervaren laat in deze wereld:
die werkingen van God, de gaven van Zijn Geest, de taken die Hij ons
toevertrouwt in dat ene Lichaam van Christus dat wij samen zijn.”
Die werkingen van God zijn zichtbaar geweest de afgelopen periode. Wij hebben zegen ervaren in de erediensten met de verschillende predikanten, wij zien zegen op het beroepingswerk, er wordt
catechese gegeven…… Het werk gaat door, onder het consulentschap van Ds. Elly Bouwman. In deze kerkbode vindt u goednieuws-berichten over het beroepingswerk, een getuigenis van de
proponent mevr. Dr. Jannica de Prenter. U krijgt groeten uit de Stad
aan Zee, verneemt het laatste nieuws van Studiefonds “Ik Help een
Kind”, en nog veel meer.
Velen hebben dit kerkblad gevuld met hun schrijfsels tot opbouw
van de gemeente en dit in dankbaarheid.
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OVERDENKING
Beste mensen, lieve familie en vrienden,
Vandaag mag ik in het bijzijn van jullie allemaal mijn geloof
belijden, hier in deze gemeente. De afgelopen weken heb ik
heel intens beleefd. Het is een periode geweest van diep nadenken, bezinnen en overwegen. Want belijdenis doen, wat betekent dat nu precies voor mij?
In de afgelopen periode werd mij wel eens gevraagd of ik nu
werkelijk bekeerd ben, nu ik de Katholieke kerk ga verlaten en
definitief kies voor de protestantse kerk. Het is een vraag die
mij ontzettend ongemakkelijk maakt, alsof ik niet als katholiek
ook een diep gelovig mens ben geweest. Ik herinner me mijn
vormsel nog heel goed. Het boekje van mijn vormselviering heb
ik al die jaren bewaard. En als ik de afgelopen dagen zo door
dat boekje bladerde, dan werd ik vooral getroffen door de geloofsbelijdenis die ik toen samen met mijn broer Martijn en de
andere vormelingen uitsprak. In wezen heb ik daar niets beleden dat afwijkt van de belijdenis die ik vandaag zal doen: mijn
geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde, mijn
geloof dat Jezus Christus door zijn dood en verrijzenis steeds
reddend aanwezig is in mijn leven, dat hij werkelijk levend
woord en levend brood is; mijn geloof in de Geest, de helper die
alles nieuw maakt, en vreugde, licht en warmte geeft; en mijn
geloof in de heilige katholieke kerk.
Katholiek betekent niets anders dan ‘algemeen’ of ‘universeel’.
Ik heb dus beleden, dat ik wilde horen bij de algemene christelijke kerk: samen met al die verschillende vormen van kerkzijn: katholiek, orthodox, koptisch, protestants, evangelisch…
Samen zijn wij het lichaam van Christus, waarin de genade,
waarin Gods Geest hoorbaar, voelbaar, aanraakbaar is. Bij die
gemeenschap mocht ik horen, en in dat licht ben ik geroepen
om ook zelf kerk te zijn.
In de afgelopen dagen heb ik me vaak afgevraagd waarom ik
toch zoveel moeite heb met het woord ‘bekering’. Misschien
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komt het wel omdat bekering iets te maken lijkt te hebben met
een totale ommekeer, een volledige koerswijziging in je leven.
Heel vaak wordt het verhaal van Saulus als ultiem bekeringsverhaal genoemd. Saulus, de rechtschapen wetsgeleerde, fanatiekeling, ijveraar voor de wet, de vervolger die volgeling
wordt omdat hij op miraculeuze wijze het licht ziet, en de stem
van Jezus, de vervolgde hoort.
Nee, in dit bekeringsverhaal kan ik me niet herkennen. Het is
me te zwart-wit, te simpel, te rechtlijnig. Nee, mijn zoektocht
is eerder een worsteling, een proces van ‘loslaten’ en ‘opnieuw
beginnen’. Ik herken me dan ook eerder in het verhaal van Jakob, in Jakob’s worsteling met de Ene aan de Jabbok. Elk
mens wil niets liever dan Gods zegen te ervaren over je gezin,
je werk, de keuzes de je maakt. Die zegen verkrijgen, kan soms
één grote worsteling zijn: een worsteling met het leven, met de
dood, met jezelf, met God, met het verleden en de toekomst. Zo
ook in mijn levensverhaal. Soms moet je loslaten, omdat je
vastloopt in structuren die niet bevrijden maar knechten;
soms moet je touwen ontknopen, om weer te kunnen groeien,
tot bloei te kunnen komen.
Vandaag maak ik mij los van de katholieke kerk. Dat is een
proces, dat pijn doet. Loslaten doet zeer. Want de Emmauskerk, waar ik ben opgegroeid, is een warme gemeenschap,
waar mooie herinneringen liggen. In deze kerk heb ik mijn
communie en mijn vormsel gedaan, ik ben misdienaar geweest, in deze kerk zegden Marco en ik ja tegen elkaar in het
bijzijn van onze ouders, familie en vrienden. Groot worden in
deze gemeenschap heeft mij veel goeds gebracht. Daarom ben
ik ontzettend dankbaar voor. Dankbaar voor de vele warme
contacten met Marjan, met Niek, met Katrien, met pastoor
Erpelink, met de enthousiaste vrijwilligersgroep in Terneuzen.
Teveel mensen om op te noemen. Maar dankbaarheid voel ik
vooral voor mijn ouders.
Lieve papa en mama, op jullie eigen unieke manier laten jullie
zien dat geloven niet vrijblijvend is. Deel uitmaken van de kerk
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betekent ook commitment, je willen inzetten voor de ander.
Jullie betrokkenheid bij de kerk, en de open oecumenische opvoeding die jullie mij hebben meegegeven, heeft mij op het
spoor van mijn roeping gezet. De roeping voor het ambt van
predikant komt niet uit de lucht vallen. Daar is een vruchtbare
voedingsbodem voor nodig.
Je moederkerk loslaten, je geboortegrond verlaten, het werkt
onthechtend. Ongewild komen er emoties bovendrijven van
heimwee, misplaatste loyaliteit, schuldgevoel. Maar gelukkig
heb ik deze worsteling niet alleen moeten ondergaan. Soms
kan het gebeuren dat God engelen op je pad stuurt, van die
mensen in wie de wijsheid woont, die precies weten wat te zeggen als je het even allemaal niet meer weet. Beste Louis, voor
mij ben jij duidelijk zo’n engel geweest. Door de gesprekken
tussen ons, ben ik leren inzien dat protestants worden niet
betekent dat ik mijn wortels door moet snijden. Ik besef nu dat
de rijke katholieke traditie, waar ik in ben opgegroeid, een
kracht is waar ik heel dankbaar voor mag zijn. En daarom wil
ik vandaag beloven dat ik de katholieke kerk nooit zal vergeten; dat ik mij zal blijven inzetten voor de oecumene.
Dankbaar ben ik ook voor de manier waarop ik ben opgevangen hier in de protestante gemeente in Axel, en voor de warme
contacten met de protestantse kerk in Sluiskil en protestantse
gemeente de Verbinding, waar ik de kans heb gekregen om ervaring op te doen als gastpredikant, en waar ik me welkom
voel. Door deze gastvrijheid voelde ik me niet langer alleen in
mijn zoektocht, maar heb ik me gedragen gevoeld door vele
handen. En plotseling, gaat dan ook de zon weer schijnen.
Want in deze worsteling is God mij nabij geweest; dit gevecht
heeft mij dichter bij de Ene gebracht. Daarom is het goed om
vandaag belijdenis te doen, om volmondig ‘ja’ te zeggen tegen
de Eeuwige. Want als je los durft laten, en door de pijn heen
durft gaan, dan baant zich een nieuwe weg, een nieuw begin.
Jannica de Prenter
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VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad vergaderde op 6 december 2017 en op 17 januari 2018,
telkens met de consulent Ds. Elly Bouman als voorzitter. Ds. Elly Bouman waardeert zeer de manier waarop de kerkenraad met haar en met
elkaar omgaat. De kerkenraad is blij met Ds. Elly Bouman als consulent
van onze gemeente en de goede samenwerking in deze vacature.
In beide vergaderingen werd er uiteraard veel tijd besteed aan de vacaturetijd en het beroepingswerk. In de januari-vergadering werd de komende proponent-periode van mevr. Jannica de Prenter in onze gemeente besproken. U leest hier meer over in het artikel van de beroepingscommissie.
De rekening 2017 en de vooruitzichten voor 2018 van de diaconie werden nagezien en goedgekeurd. Er werd ook gepraat over de kerstbezoeken en de vragen of opmerkingen van de mensen.
Dhr. Andries Boekhout, kerkelijk werker van VPKB Oostende, was
aanwezig op beide vergaderingen en sprak uitgebreid met de kerkenraad over zijn werk in Oostende. Andries en Alida zijn goed bezig in
Oostende en we bidden hen Gods Zegen toe.
Vanaf half januari zal Andries Bijbel studie in onze kerk geven aan Nastaran en haar zoon alsook aan Hamid en Nooria. Albert Eversen zal er
ook bij zijn, u leest meer hierover in een ander artikel.
Hier onder volgt een verslag van onze kerstdiensten:
Kerstzangavond
Op vrijdagavond 22 december 2017 was er de 25e Kerstzangavond in 't
Keerske.
Er waren meer dan honderd mensen in de kerk voor deze jubileum
avond. De koorzang onder leiding van dhr. Patrick Hellebuck, de lezing
van het kerstevangelie, de mooie gedichten, de muziek van Dimos op
het orgel en Naomi op de fagot en de zang van de mensen in de kerk
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vormden een mooi geheel. We zijn als kerk zeer blij met de grote opkomst van mensen van buiten onze kerkgemeenschap en dit ieder jaar
opnieuw. Komen ze voor de lezing van het kerstevangelie, de samenzang of koorzang van de kerstliederen of de muziek? We zijn dankbaar
dat we deze kerstavond kunnen aanbieden aan al die mensen. Ook dank
aan Riek en Patrick voor het samenstellen van het programma.
Kersviering op kerstdag, maandag 25 december 2017
Onze consulent ds. Elly Bouman ging voor in deze kerstdienst. Op de
liturgie stond er op het voorblad een mooi kersttafereel van Rembrand.
Het licht op dit schilderij wordt door het kind verspreid dit geeft mooi
de kerstboodschap weer. In deze verzorgde dienst met een goede en
mooie preek werd er ook gezongen door mensen van ons kerkkoor en
Anja speelde op het orgel. Kinderen van de zondagsschool speelden een
mooi kerstspel rond en met de lichtjes (kaarsjes) van de adventskrans.
We kregen ook een mooi kerstverhaal. Dank aan allen die mee hebben
gewerkt aan deze dienst.
BIJBELTEKST VOOR IEDERE DAG VAN 2018
Met het Bijbelleesrooster 2018 reikt het Vlaams Bijbelgenootschap u voor iedere dag van het jaar een bijbeltekst aan.
U kunt kiezen hoe u de dagelijkse bijbeltekst wilt ontvangen:
– Lees, doorzoek en vergelijk de Bijbeltekst van de dag online
op debijbel.be.
– Ontvang iedere ochtend de tekst van de dag in uw mailbox.
U kunt zich abonneren op het digitale leesplan op debijbel.be.
– Of u gebruikt het papieren exemplaar van het Bijbelleesrooster 2018, dat binnenkort voor u beschikbaar is in de kerk.
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BEROEPINGSWERK
Goed nieuws over ons beroepingswerk. De afgelopen maanden is
er veel gebeurd, en deze zomer mag Mevr. Jannica de Prenter met
het gemeentewerk in Brugge beginnen.
Onze eerste contacten met haar dateren van oktober vorig jaar en
in november was ze onze gastpredikant. Na een positief verkennend
gesprek op 1 december was het duidelijk dat onze gemeente haar
sterk aansprak, een wederzijds gevoel dat in een peiling op 17 december werd bevestigd.
De gemeenteleden hebben volop de gelegenheid gehad met haar
kennis te maken. Ze is al drie keer in Brugge voorgegaan en ze heeft
met haar man onze kerstzangavond meegemaakt. Ook op onze
nieuwjaarsreceptie was ze aanwezig. Elders in dit nummer stelt ze
zich voor.
Einde december 2017 sloot Jannica de Prenter haar studies aan de
protestantse faculteit in Brussel af. Inmiddels heeft ze een gesprek
met de Commissie Ambten gehad en is er in samenspraak een plan
ontwikkeld voor haar proponentschap ter voorbereiding van het
predikantschap. Zo’n proponentschap bestaat uit twee delen, het
eerste deel kun je als stage beschouwen, in het tweede deel wordt
er zelfstandig gewerkt, zoals een predikant.
Het eerste deel van haar proponentschap hoopt ze in Gent te doen,
maar dat belemmert haar niet om na 1 april al 2x per maand bij
ons voor te gaan.
Deze zomer begint het tweede deel, in Brugge. Ze zal dan zelfstandig werken, zoals een predikant, met de kerkenraad, en zich volledig en voltijds op het gemeentewerk in Brugge concentreren. Ds.
Elly Bouman uit Roeselaere, blijft onze consulent.
Begin volgend jaar, nadat wij haar beroepen hebben, zou de inzegening tot predikant in Brugge plaats kunnen vinden.
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JANNICA DE PRENTER STELT ZICH VOOR
Even voorstellen

Mijn naam is Jannica de Prenter. Ik ben geboren in Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen), en ben dus net als ds. Elly
Bouman, de consulent van onze gemeente, uit de Zeeuwse
klei getrokken. Ik ben opgegroeid in een warm gezin, waar
het kerkelijke leven een belangrijke rol speelde. Omdat
mijn ouders een verschillende religieuze achtergrond hebben, groeide ik op met zowel de katholieke als de protestantse traditie. Voor de open en oecumenische opvoeding
die zij me hebben meegegeven, ben ik hen ontzettend
dankbaar.
Mijn passie voor theologie en pastoraal werk is eigenlijk in
de zorg ontstaan, waarin ik gewerkt heb als begeleider en
verzorgende in de ouderen- en verstandelijk gehandicapDe Brugse Kerkbode,
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tenzorg. Al vrij jong, werd ik geraakt door de levensvragen
van mensen, en begon het te prikkelen: ik wilde theologie
gaan studeren, en ik wilde alles leren over het geloof. Dat
deed ik aan de Katholieke Universiteit van Tilburg en de
KU Leuven. Daar ontdekte ik al snel dat mijn interesses
vooral lagen op het gebied van de exegese en de Bijbelwetenschappen. Ik wilde alles weten over de Bijbelse talen,
de joodse geschiedenis en de oud-oosterse cultuur waarin
de Bijbel ontstaan is. Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend om Bijbelwetenschappen als specialisatie te kiezen. Ik besloot om mijn masterscriptie te schrijven over Jozua 2, het prachtige verhaal over Rachab, een sterke vrouw
die ondanks haar Kanaänitische achtergrond de HEER belijdt als heerser van “de hemel boven” en “de aarde beneden” (Joz 2:11). Vanaf toen heeft het boek Jozua me niet
meer losgelaten. Want hoe moeten wij vandaag de dag de
gewelddadige verhalen over de verovering van het heilige
land verstaan? Ik wijdde mijn proefschrift aan dit onderwerp, en bestudeerde de gewelddadige oorlogsverhalen in
Joz 9-11 vanuit het hedendaagse onderzoek in de taal- en
letterkunde naar ideologisch en gewelddadig taalgebruik.
Zo maakte ik van mijn hobby mijn beroep, en werd ik zoals
academici het wel eens gekscherend zeggen ‘een vak-idioot’.
Naast deze honger naar kennis, was er de laatste jaren
toch ook een innerlijke zoektocht gaande. Meer en meer,
begon ik mij minder op mijn plaats te voelen in de Katholieke kerk. Deze zoektocht, mondde uiteindelijk uit in de
keuze om heel bewust te kiezen voor de Protestantse Kerk.
Dit was voor mij zowel pijnlijk als mooi. Het viel mij zwaar
om afscheid te nemen van de warme gemeenschap waar ik
opgroeide. Tegelijkertijd, was de belijdenis die ik aflegde
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tijdens de Pinksterviering op 4 juni 2017 in de Protestantse
gemeente in Axel, ook een bevrijding, een nieuw begin.
Heel toepasselijk was het dan ook dat mijn belijdenistekst
is genomen uit Mc 8:35 “want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden”. Mijn katholieke wortels, blijf ik wel met mij meedragen. Ik ben oecumenisch in hart en nieren, en zal mij dus ook, zoals ik
plechtig beloofde in mijn belijdenis, “blijven inzetten voor
de oecumene”.
Deze keuze hield natuurlijk ook in dat ik moest omscholen.
Dat heb ik gedaan aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Dit studietraject is inmiddels afgerond. Een nieuwe uitdaging dient zich dus weer aan: het
proponentschap, dat ik moet doorlopen als voorbereiding
op een beroep als gemeentepredikant. Ik ben dan ook ontzettend blij en dankbaar, dat ik vanaf deze zomer mag starten als proponent in Brugge. Vanaf het moment dat ik ’t
Keerske binnenstapte, heb ik me gelijk welkom gevoeld in
deze kleine, warme gemeenschap in Brugge. Toch zal 2018
ook een jaar zijn van veel veranderingen voor mij en mijn
echtgenoot. Het betekent verhuizen naar Brugge, en afscheid nemen van Axel. Toch zien we er ook naar uit, want
het West-Vlaamse land, en de hartelijke Bruggelingen hadden wij al in ons hart gesloten. Wat voorop staat, is dat
positieve gevoel, dat ‘nieuwe begin’, waarover ik op 7 januari mocht preken. Ik zie er dan ook naar uit om u beter te
leren kennen, en samen op weg te gaan.
Jannica de Prenter
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VAN DE VRIENDEN
Nieuwjaar in het teken van de Reformatie
Donderdag 4 januari 2018 tekenden 21 gemeenteleden present
voor een bezoek aan de tentoonstelling “500 jaar Reformatie in
Brugge” in het Stadsarchief op de Burg. Omdat er regen was voorspeld, werd beslist om samen te komen in de hal van het stadhuis.
We werden om half elf verwacht en persoonlijk ontvangen door de
hoofarchivaris, Jan D’Hondt.
Het bezoek begon met een uitgebreide inleiding over de historiek
van het gebouw, het “Brugse Vrije” en van het Stadsarchief. Het
derde luik van de uiteenzetting werd een toelichting van wat de tentoonstelling liet zien.
Tenslotte leidde Jan D’Hondt ons rond in de kleine maar goed opgebouwde tentoonstelling over de Protestantse geschiedenis in
Brugge tussen 1520 en vandaag.
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De leden van de vzw “De Vrienden van de VPKB Brugge” mochten
zich verwachten aan een nieuwjaardrink, aangeboden door het bestuur, om hen te bedanken voor hun -vaak decennialange- lidmaatschap. Onze gids, de hoofdarchivaris, was uiteraard de ere-genodigde.
We trokken met z’n allen naar ’t Keerske, waar de cava koel stond
en er gezorgd was voor een smaakvol hapjesbuffet*. En dat het
smaakte, kon je achteraf merken aan de povere restantjes!

Alle deelnemers waren unaniem: de eerste vzw-activiteit van 2018
was een schot in de roos.
Hier en daar gingen al stemmen op: volgend jaar opnieuw….?
Dany Constant
* Veel dank voor de voorbereidingen en schenking van deze heerlijke
hapjes door onze voorzitster.
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STUDIEFONDS: IK HELP EEN KIND
Het is inmiddels 20 jaar geleden dat de heer
Théo Stevens, destijds voorzitter van de toenmalige zendingscommissie, het initiatief nam voor
dit project. Dankzij de steun van vele individuele donateurs en
gemeenten in Wallonië, Vlaanderen en Brussel, hebben ruim
2.000 jongeren in die 20 jaar , een diploma middelbaar onderwijs kunnen halen! Want dat is het doel van dit project: de
armste jongeren van onze partnerkerk in Rwanda kansen geven op vervolgonderwijs na de basisschool. Een diploma betekent immers meer kansen op een betere toekomst voor henzelf,
voor het land en zeker ook voor de kerk. In januari van 2017
ontvingen 71 jongeren hun diploma na een geslaagd examen
en vorig jaar ontvingen 293 jongeren steun uit het totale budget van € 40.000!
Vorig jaar steunde onze kerk in
Brugge dit fonds met een bedrag
van €800,=. Dit bedrag kwam
uit twee uitgangscollecten (€
230) en de algemene diaconale
middelen, maar ook een actie
van Mevr. Gaby Labeur die engeltjes had gemaakt en voor dit
project verkocht. Een prachtig
initiatief en resultaat (€120)!
Ook voor 2018 gaat het fonds uit van een budget van € 40.000
om ongeveer 300 jongeren te steunen! Alleen met collecten in
de kerken zal dat niet lukken. Er is ook steun van donateurs
nodig en er hoeft niet tot kerstmis gewacht te worden. Laat het
nieuwe jaar goed beginnen!
Nr. IBAN: BE 38 3104 9936 4372 van Protestantse Solidariteit,
Brogniezstraat 46, 1070 Brussel. o.v.v. ‘Ik help een kind’
(Fiscaal attest vanaf 40 Euro per jaar)
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
bijdrage!
De Brugse Kerkbode,

FEBRUARI 2018, bladzijde 13

BERICHT UIT DE STAD AAN ZEE
Hoe gaat het in Oostende? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld als we in Brugge zijn. Soms krijgen we
de indruk dat daarbij wat zorgelijk gekeken wordt.
Gaat dat wel lukken om daar iets van Protestantse
aanwezigheid van de grond te krijgen? Of dat gaat
lukken, dat is een vraag die we nu nog niet kunnen
beantwoorden. We kunnen wel verhalen van boeiende contacten, interesse en betrokkenheid van mensen met zeer verschillende achtergronden. Oostende is een stad waar altijd wel wat te doen is en dat niet alleen
voor de toeristen, ook voor de eigen inwoners worden allerhande activiteiten georganiseerd. Wat dat betreft is het voor ons zoeken om daar
nog iets van meerwaarde aan toe te voegen, afgezien van kerkdiensten
met een duidelijk Protestants karakter. Tweemaal in de maand is er zo’n
dienst, die bezocht wordt door zo’n 10 à 15 kerkgangers, met een uitschieter op 24 december toen we heel wat ‘Bruggelingen’ konden verwelkomen in de dienst. Op de maandagavonden na de dienst houden we
een bijbelgespreksavond, maar daarvoor is vooralsnog weinig interesse.
Verder zijn we betrokken bij verschillende activiteiten van SamenDiVers
(SDV): een organisatie die in het verleden vanuit de Protestantse kerk is
opgezet en die zich richt op begeleiding van vreemdelingen in Oostende.
Andries geeft ook nog een aantal uren in de week PEGO (protestantsevangelisch godsdienstonderwijs). Hij schuift maandelijks aan bij de
kerkenraadsvergadering in Brugge en leidt er regelmatig een dienst. Wij
zijn dankbaar dat onze weg naar West-Vlaanderen leidde en dat we
daarbij vooral uit Protestantse kerk in Brugge steun en begeleiding kregen en krijgen. We hopen dat de samenwerking tussen Brugge en Oostende voort mag duren en dat we zo als gemeentes van onze Heer aanwezig
mogen zijn in dit stukje Vlaanderen. Daar zullen we elkaar zeker bij nodig hebben onder de onmisbare zegen van God.
Hoe gaat het nu in Oostende? We voelen ons welkom en op onze plek en
dat is op z’n minst een prettige beginsituatie.
Een hartelijke groet vanuit de Vaartstraat,
Alida & Andries
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GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID 18-25 JANUARI 2018

In het kader van de Gebedsweek voor
de Eenheid waren er twee diensten op
zondag 21 januari.
Bij de eerste, waarin ds. Frans van der
Sar voorging in ons Keerske, was er
geen officiële afvaardiging van de verschillende kerken.
In de oecumenische vesperdienst in de
Sint- Salvatorskathedraal, waar bisschop Lode Aerts de homilie
uitsprak, waren de vertegenwoordigers van de oecumenische
studie- en werkgroep West-Vlaanderen, de voorgangers van de
Anglicaanse en de Orthodoxe gemeenschap en de Pinkstergemeente aanwezig.
Onze VPKB, werd vertegenwoordigd door mij. Een kort gebed
mocht ik uitspreken.
“Elk wordt persoonlijk door God geroepen”, hield Frans van der
Sar ons voor, en “ Hoe kunnen wij als Christenen geloofwaardig
zijn voor onze kinderen en de wereld, als wij zo verdeeld zijn?”
was de boodschap in een notendop van Lode Aerts. Om over na
te denken en iets mee te doen wellicht?
Albert Eversen.
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KERKMOZAÏEK - RELIËF
Tot een jaar geleden kenden wij het maandblad Kerkmozaïek.
Mede om financïële redenen wordt dat niet meer uitgegeven.
Wel kunt u losse artikels lezen op de website van de VPKB:
www.protestant.link Forum Kerkmozaïek
De opvolger is het zesmaandelijkse tijdschrift

Het doel van Reliëf is de spiritualiteit
van haar lezers en lezeressen te verrijken door de stem van inspirerende
mensen te delen.
Daarom bevat Reliëf artikels over meditatie, maar ook foto’s,
aquarellen, cartoons.
Het is een bewuste keuze, de esthetiek is een groot criterium
bij de samenstelling van het tijdschrift.
Mooi moet niet ingewikkeld zijn. Daarom dat we eraan houden
dat Reliëf geschreven wordt in een taal die voor velen toegankelijk is.
Om deze publicatie te ondersteunen, is uw abonnement onmisbaar! Er zijn twee formules:
➢

➢

Het ‘klassieke’ abonnement aan 15 euro/jaar. U ontvangt het
tijdschrift bij u thuis,
Lidmaatschap van ‘Club Reliëf’ aan 50 euro/jaar voor twee
personen. Bovenop uw tijdschrift, ontvangt u tevens meerdere
uitnodigingen voor de Reliëf-evenementen, zoals conferenties,
ateliers of retraites. Het programma voor 2018 wordt
momenteel samengesteld.
Door u te abonneren, moedigt u de ontwikkeling van dit tijdschrift aan. Meer nog, uw steun laat ons toe om gratis exemplaren van Reliëf uit te delen en zo te delen hoe het Evangelie
in ons resoneert.
Info: relief@protestant.link
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AGENDA
– Iedere donderdagavond - 20.00 uur in ‘t Keerske:
Catechese/Bijbelstudie voor mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Dit om hen in te wijden in
de christelijke traditie.
Dit wordt geleid door dhr. Andries Boekhout uit Oostende.
– Woensdag 28 februari – 14.00 uur in ‘t Keerske: Kerkenraadsvergadring.
Confituur verkoop
Nog altijd kunt u confituur kopen ten bate van de M.U.G.-helikopter West-Vlaanderen.
In 2017 legden wij een bedrag van € 216 aan de kant om dit
samen met de opbrengst van de verkoop van 2018 begin volgend jaar te overhandigen aan dit tweejaarlijkse goede doel.
Met dank aan hen die deze heerlijke confituur bereiden en aan
hen die dit kopen. Warm aanbevolen

VAN DE REDACTIE
In de vorige kerkbode deden wij onderstaande oproep. Hierop
kwamen slechts drie reacties. Misschien heeft u dit niet gelezen, misschien vergat u een berichtje te sturen, of misschien
reageerde u niet omdat u graag de papieren versie van de kerkbode te willen blijven ontvangen.
Mocht u ons blad alsnog alleen digitaal willen ontvangen, laat
dit dan nog even weten.
Hartelijk dank.
“Hier voor u ligt de papieren versie van onze Brugse Kerkbode.
Er bestaat echter ook een digitale versie. Deze kunt u vinden op
onze website: www.protestantsekerkbrugge.be
Mocht u onze kerkbode digitaal willen ontvangen op uw mailadres in plaats van de papieren versie, laat ons dat dan weten.
Wij maken dan een digitaal bestand aan en schrappen u van
het “papieren” bestand.
Mocht u de kerkbode niet meer willen ontvangen, dan horen wij
dit ook graag. Even een berichtje naar onderstaand mailadres:
riek1944@gmail.com"
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 4 FEBRUARI
Predikant

Ds. W. in ‘t Hout
–Predikant uit Doorn (Nl)

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dhr. Alexander Vangaever
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. A. Deceuninck
ZONDAG 11 FEBRUARI

Predikant

Ds. G. Kroon
–Predikant te Menen

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Mw. H. Coudyser + Mw. M. Lammens
ZONDAG 18 FEBRUARI

Predikant

Ds. N. den Toom
–Geestelijk verzorger, nu promotiestudent
geestelijke verzorging. Breda (Nl)

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. Dimos de Beun
Mevr. C. Bauwens
SDV Oostende
Fam. W. ten Kate
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ZONDAG 25 FEBRUARI
Predikant

Ds. S. Fuite
–Synodevoorzitter VPKB

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. Lieve Vercruysse
Mevr. M. Lammens
Zending
Dhr. A. Eversen Mevr. Moghadam

ZONDAG 4 MAART; HEILIG AVONDMAAL
Predikant

Ds. E. Bouman
–Predikant in Roeselare, consulent van Brugge

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Mevr. Anja van Holst
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Werelddiaconaat
Fam. P. Luteyn

Koffiedienst loopt als volgt door: 11 maart Fam. J. Klifman
18 maart Mevr. J. Lagauw-Wage 25 maart Fam. W. Buijs 1
april Fam. J. van Groenigen. Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten en een samenvatting
van erediensten met evt. wijzigingen.
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VOOR DE KINDEREN
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KERKENRAAD
Predikant
Sinds 1 oktober 2017 is onze gemeente vacant.
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
Nederlandse giro
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)
t.n.v. Verenigde Protestantse Kerk Brugge

