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Inleiding
We naderen het einde van het jaar en het einde van het
kerkelijk jaar. Op 1 december zal het de eerste adventszondag zijn. Zulke overgangen in de tijd zijn belangrijk
voor ons. Ze doen ons de tijd beleven. U vindt een artikel
over bijbelse tijdsbeleving.
Verder vindt u zoals gebruikelijk nieuws uit de VPKB en
gemeentenieuws.
‘Wat is een rite?’ zei de kleine prins.
‘Dat is ook een vergeten begrip,’ zei de vos.
Een rite maakt dat de ene dag verschilt
van alle andere dagen,
het ene uur van alle andere uren.’
Uit: De Kleine Prins
van Antoine de Saint-Exupéry

Einde of nieuw begin
Wij kunnen tijd niet rechtstreeks waarnemen. We hebben
er geen zintuig voor. We kunnen tijd wel in verschillende
vormen en riten beleven en ervaren. Tijd krijgt dan betekenis. Als de dagen zich aaneenrijgen en allemaal hetzelfde
zijn, verliest de tijd elke betekenis.
Er wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen cyclische
en lineaire tijd. In de cyclische tijd gaat het om de steeds
terugkerende gebeurtenissen. In de lineaire tijd tekent zich
een geschiedenis af, een verhaal dat zich uitstrekt over een
tijdsperiode en dat een begin en een einde heeft.
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De cyclische tijdsbeleving is vaak verbonden met scheppingsgegevens, zoals dag en nacht, de maancycli en de
jaarcyclus van de zon en van de seizoenen. De lineaire
tijdsbeleving is verbonden met een groot verhaal en grote
historische gebeurtenissen. Cyclische en lineaire tijd kunnen verbonden zijn. Cyclische elementen geven dan een
structuur en een eindigheid aan op basis waarvan de tijd
geschiedenis kan worden en een verhaal: een gezamenlijke
geschiedenis en ook een persoonlijke levensgeschiedenis.
Ook in de bijbel is dat zo.
Er zijn culturen waarin de cyclische tijdsbeleving domineert en culturen waarin de lineaire domineert. In het eerste geval gaat de meeste waardering uit naar de blijvende
kosmische orde tegenover de grillige en voorbijgaande
menselijke geschiedenis, waarin het leven van de enkeling
weinig betekent. In het tweede is het geloof belangrijk in
een ontwikkeling en vooruitgang in de geschiedenis, die
grotere invloed hebben op het menselijk bestaan dan de
natuurlijke cyclische gebeurtenissen.
In de bijbel zijn cyclische en lineaire tijd nauw verbonden.
De dingen die zich herhalen brengen een eindigheid en
structuur in de tijd, zodat ze een verhaal kan worden.
Want een verhaal kan niet zonder structuur en zonder begin en einde.
In de bijbel staat de verbinding van cyclische en lineaire
tijd m.i. in het teken van de mogelijkheid van vernieuwing.
Tijd is noch eeuwige herhaling, noch een verhaal zonder
einde. Tijd is het grote verhaal van God en mens, waarin
God aan het begin en aan het einde staat. De bijbel vertelt
het grote verhaal van het verbond tussen God en mens en
de verbondenheid van een mens en zijn naaste. Die relatie
wordt voortdurend vernieuwd in de loop van de geschiedenis en in het persoonlijk leven. Er is tijd voor berouw, voor
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bekering, voor vergeving en verzoening. De bijbel vertelt
daarvan in een veelheid van kleinere verhalen binnen één
groot verhaal. In het bijbels verhaal van God en mens
brengen juist de cyclische elementen in de tijd een mogelijkheden tot vernieuwing, zowel in de collectieve als in de
persoonlijke levenssfeer. In dit artikel wil ik de belangrijkste cyclische elementen in dat verhaal doornemen: de dag,
de week, de maand, het jaar en tenslotte ‘de geschiedenis’
als geheel, die in de joods-christelijke traditie geen cyclisch
karakter heeft. Deze tijdseenheden hebben een begin en
een einde. God staat altijd aan het begin. Maar elk einde is
een nieuw begin!
De Dag
De dag vormt het kleinste tijdseenheid waarin cyclische en
lineaire tijdsbeleving een verbinding aangaan. Ze is gebaseerd op de draaiing van de aarde.
In de bijbelse tijdsbeleving begint en eindigt de dag met de
zonsondergang. Dat is een belangrijk gegeven voor de lineaire tijdsbeleving en voor ‘het verhaal’ van de dag. De dag
begint met de nacht, zoals wij het horen in Genesis 1: ‘Het
was avond geweest, het was morgen geweest….’ De duisternis van de nacht is de oertoestand van de schepping. Ze
is er altijd en blijft in het bijbelse levensgevoel op de achtergrond van de schepping aanwezig. Het is God die de
nacht verbreekt, licht brengt in de duisternis en het leven
mogelijk maakt.
De nacht staat niet in het teken van de rust na gedane arbeid. Ze blijft vol dreiging. In de nacht is het God die over
ons waakt. Als kind was er die dagelijkse bede in een bekend kinderavondgebed: “Here houdt ook deze nacht over
mij getrouw de wacht”. Dat is wat God doet: aanwezig zijn
in de nacht en waken, opdat de chaos van voor de schepDe Brugse Kerkbode, NOVEMBER
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ping niet terugkeert. De nacht heeft in ons levens- en tijdsgevoel niet meer deze betekenis. Techniek en economie
hebben zich de nacht toegeëigend. Waar het eerst een tijd
was, waarin God alleen waakte en handelde, is de nacht
nu door de mens in bezit genomen en gedomesticeerd.
Maar de nacht houdt nog altijd iets spannends en dreigends. Werken of uitgaan in de nacht is anders dan werken of uitgaan overdag. In de bijbelse tijdsbeleving is het
God die de wereld elke dag tot leven brengt door het licht
te laten worden. Daarmee begint het leven van God en
mens samen en hun gezamenlijke geschiedenis.
De week
De week is een cyclische tijdseenheid, maar niet gebonden
aan een natuurlijk scheppingsgegeven. Zij behoort geheel
tot het verhaal van God en mens, zoals de bijbel dat begint
te vertellen in Genesis 1: de schepping van hemel en aarde.
In de week is ook ‘geschiedenis’, zoals in het verhaal van
de eerste scheppingsweek.
Ze heeft een begin en een
einde. De dagen worden geteld in het Hebreeuws met
getallen. De uitzondering
daarop is de 7e dag, de
sabbat: dag van ophouden,
dag van rust, omdat God
rustte op de zevende dag.
Schepping
De 7e dag is heilsdag: dag van heling en herstel. Het leven
is niet uitsluitend werken. Het is de dag van een samenzijn van God en mens, en van de mens met zijn naaste. De
sabbat is ‘tijd voor elkaar’, tijd om relaties te beleven en te
herstellen. In het perspectief van het Eerste Testament leven mensen naar deze zevende dag toe. In het perspectief
De Brugse Kerkbode, NOVEMBER

2013, bladzijde 4

van Tweede Testament leven mensen vanuit de eerste dag,
de dag van de opstanding van Jezus. Dat is een fundamentele theologische wending. Als christenen leven wij vanuit
de verzoening en de vernieuwing die Jezus Christus tussen
God en mens tot stand heeft gebracht. Maar de week behoudt daarmee zijn verhaal. Wij leven als christenen toe
naar dit herbegin en leven vanuit dit herbegin.

De week is de meest op het menselijk leven afgestemde
tijdseenheid en staat geheel in het teken van het Verbond
tussen God en mens. De dag, de maand en het jaar zijn
cyclische tijdseenheden met kosmische dimensies. De
week is dat niet, al heeft ze een cyclisch karakter.
De Franse revolutie heeft ooit ook een kalenderrevolutie
willen bewerkstelligen. Het jaar werd verdeeld in 12 maanden van elk 3 weken met 10 dagen, en per jaar 5 of 6 extra
dagen. In de meest vergaande versie werd de dag verdeeld
in 10 uur van elk 100 minuten van elk 100 seconden. Deze
kalender was een uiting van een rationele en technocratische denkwijze die volstrekt met het verleden wilde breken.
Ze is enkele jaren toegepast maar nooit erg aangeslagen.
Gelukkig maar! Het is een kalender zonder verhaal. Gods
aanwezigheid in tijd en geschiedenis is uitgewist. Dat was
ook de opzet van deze kalenderhervorming. Maar ik vrees
dat het daarom ook een kalender was, zonder heil en zonder vernieuwing en herstel van relaties, in al zijn menselijke dimensies.
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De maand
De maand is verbonden met de maan en haar maandelijkse cyclus. De maand doorkruist de tijdsindeling in weken.
Ze volgt het ritme van de maancycli. De bijbelse maand begint met nieuwe maan, als de maan uit de duisternis tevoorschijn komt. Ook hier gaan we van duisternis naar
licht. Het begin van de maand was aanvankelijk gebaseerd
op waarneming en later ook op wetenschappelijke tijdsberekening.
Dit begin van de nieuwe maand is in het joodse religieuze
leven een belangrijk moment dat op de voorafgaande sabbat in de ochtenddienst in de synagoge wordt afgekondigd.
Er zijn speciale bijbelgedeelten en speciale gebeden voor dit
moment, die allemaal in het teken staan van vernieuwing
en herstel. Ook op de dag zelf van de nieuwe maan. Nieuwe
maan is een moment van hoop, waarin men vooruitziet
naar een betere wereld en naar de komst van de Messias
en het herstel van heel Israël.

De maanmaand geeft de orde aan van de Joodse kalender
en bepaalt daarom wanneer de grote feesten worden gevierd. Omdat de joodse kalender (en ook de islamitische
kalender) de maanmaanden volgt wijkt deze kalender 11
dagen per jaar af van het zonnejaar. De Joodse kalender
brengt daarom correcties aan en voegt met een zekere regelmaat een extra maand toe(7x in 19 jaar). Voor de Joodse
kalender is synchronisatie met het zonnejaar van belang,
omdat de grote feesten zowel oogstfeesten zijn als herinneringsfeesten. De Islam doet dat niet, met als gevolg dat de
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vastenmaand Ramadan en de data van alle islamitische
feesten t.o.v. het zonnejaar blijven verschuiven.
De Gregoriaanse kalender die wij volgen is zonder enige
verbinding met de maancyclus en heeft geen enkele religieuze betekenis meer. Ook in het moderne jodendom is
het begin van de maand bij nieuwe maan niet meer zo’n
belangrijk moment als het in vroeger eeuwen is geweest.
Sabbat en zondag zijn in de Joodse en Christelijke geloofstraditie als gevolg daarvan belangrijker geworden als belevingsmoment van vernieuwing en heil in de voortgang van
de tijd.
Het jaar
Het jaar is als tijdseenheid van belang vanwege de seizoenen, die van cruciaal belang zijn in een agrarische samenleving. God spreekt na de zondvloed, als de aarde weer
drooggevallen is, over de seizoenen in Genesis 8. Hij besluit
de aarde nooit meer te vervloeken om wat mensen doen.
Dan volgen deze woorden: ‘’Zolang de aarde bestaat, zal er
een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er
koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit
komt daar een einde aan”(Gen.8:22). Het teken daarvan
wordt de regenboog. Maar ook de voortgang van de seizoenen mag ons een heilsteken zijn.
De grote bijbelse feesten zijn verbonden met deze seizoenen. Ze hebben hun vaste plaats daarin. Het zijn oogstfeesten en herdenkingsfeesten bij grote historische gebeurtenissen. Pasen is verbonden met de gerstoogst én het is
feest van de uittocht in Egypte. Die verbinding met het
oogstthema blijft ook in het christendom gehandhaafd:
Christus is het levende brood, ‘gegeven tot een volkomen
verzoening van al onze zonden’. Pinksteren is verbonden
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den met de wetgeving op de Sinai. In de Christelijke traditie is het uitgaan van de Geest tot de mensheid een beeld
van God die Zijn oogst binnenhaalt.
Het Kerstfeest heeft ook een binding met de seizoenen omdat het gevierd wordt in de nabijheid van de midwinterzonnewende, als de dagen weer gaan lengen. De adventstijd moet daarom nog geheel in het teken van de nacht
worden gezien. De kerstboom wijst in die nacht met haar
groene kleur vooruit naar een nieuwe lente en zou misschien beter adventsboom kunnen heten. Het verband tussen kerstboom en de geboorte van Christus is immers niet
sterk. Als symbool past de kerstboom beter in de adventstijd. Kerstfeest is een echt nachtfeest. Pasen is dat eigenlijk
ook, en zo wordt het in veel kerken ook gevierd: in de
nacht waarin het alleen God is die handelt. Pinksteren
daarentegen is een dagfeest. De uitstorting van de Geest
geldt het actieve leven van God en mens samen binnen het
Verbond in het licht van de dag.
De geschiedenis
De ‘geschiedenis” is in de bijbel primair het verhaal van
God en mens. Het is ‘heilsgeschiedenis’. Het is God die de
deze geschiedenis begint en herbegint: In de schepping en
in de geboorte van Christus. Het is God die de geschiedenis
beëindigt met het Koninkrijk van God. Ook dat einde is
dus een nieuw begin.
De geschiedenis heeft een einde. Als ze eindeloos zou zijn
verliest de mogelijkheid van vernieuwing veel van zijn betekenis. Er is een finale climax waarin God alles nieuw
maakt. Daarnaar leven wij toe en daarop is ons leven gericht. Wat daarna is kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. We mogen en we kunnen opnieuw beginnen. De bijbelse tijdsbeleving staat in het teken van het Verbond, dat
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telkens weer vernieuwd word tussen God en mens. God en
mens gaan samen door de tijd en vernieuwen steeds weer
hun relatie. En ieder mens kan met zijn naaste hetzelfde
doen.
Frans van der Sar

God heeft het eerste woord
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Gezang 513 uit het Liedboek
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KERKNIEUWS UIT DE VPKB
Aankondiging Kerkmozaiek November
Thema: Tijd voor empathie
November is de maand van het Grote Gedenken. Het begint met het zich herinneren van de dierbaren, die ons zijn
voorgegaan. Velen bezoeken de kerkhoven van een familielid of van een vriend en staan stil bij het afscheid en de
hoop op een weerzien. Op 11 november gedenkt men de
Groote Oorlog, al zo lang geleden, maar nooit ver weg. Zeker niet nu alle herdenkingen van 14-18 ons vier jaar zullen helpen herinneren aan wat mensen elkaar kunnen
aandoen aan verdriet en wanhoop. Op het eind van de
maand beginnen we vooruit te kijken door ons in herinnering te brengen dat 2000 jaar geleden een kind werd geboren die alle pijn van de mensen op zich wilde nemen en
ons leerde te kijken naar de toekomst, waarin hoop en licht
zal overwinnen.
In deze Kerkmozaïek staat het thema centraal, dat de basis
vormt voor al wat hierboven staat. Empathie, het invoelen
in wat een ander beweegt, is de kern van ons christen-zijn.
Wij willen het geluk voor alle mensen. Afwezigheid van empathie is de oorzaak van zoveel ongeluk. Mensen kiezen
partij voor de eigen groep en plaatsen zichzelf absoluut tegenover de ander. Oorlogen en conflicten zijn erop gebouwd. Invoelen in de ander maakt dat we mensen zijn,
dat we iemand zo hard kunnen missen, dat conflicten uitdoven omdat alle mensen een eigen verhaal hebben.
We lezen verder over Israël en de situatie van de Palestijnen, waarin de kerken proberen iets van empathie door de
laten dringen van beide zijden. We lezen over de AntwerpsDuitse gemeenschap voor WO I en over een film waarin
empathie het leven van een man verandert. Naast de geDe Brugse Kerkbode, NOVEMBER

2013, bladzijde 10

bruikelijke artikelen en mededelingen nog iets moois: de
feestelijke aanstelling van een nieuwe jongerenwerker voor
onze kerk. We wensen Maria veel moed, plezier en een
groot inlevingsvermogen in de kinderen en jongeren, onze
toekomst.
Namens de redactie, Ds. Arjan Knop

Uit: Synodaal Nieuws Oktober
Werkgroep Eigentijds Kerk-zijn
“Tijdens het studiedeel van de synodevergadering van 15
juni hebben wij als VPKB openlijk en geïllustreerd met cijfers en tabellen concrete vragen over de toekomst van onze
kerk aan de orde gesteld. De soms jarenlang aanslepende
vacatures, de soms erg klein geworden kerkgemeentes , de
snelle vergrijzing van het predikantencorps – en zo is er
nog wel meer te noemen – nopen ons tot een fundamentele
bezinning over de vraag hoe wij ook in de toekomst op een
adequate wijze kerk willen en kunnen zijn met onze opdracht en ons verlangen het Evangelie in de samenleving
present te stellen.
De synodedag van 15 juni maakte onontkoombaar helder
dat dit mogelijk op een andere manier moet en wij daartoe
structurele veranderingen zullen moeten doorvoeren. Besloten werd daarom dat er een werkgroep zou worden gevormd die de taak heeft om aan de synodevergadering van
november 2014 een plan voor te leggen. (Dit plan kreeg de
voorlopige werktitel ‘missionaire agenda’/’plan missionaire’, wat enigszins misleidend kan overkomen.) Het gaat om
een plan dat voorstellen bevat om meer toekomstgericht eigentijds kerk te zijn. De hoofdvragen waarmee de werkgroep aan de slag dient te gaan zijn: ‘Wat zijn voor ons als
VPKB de prioriteiten in een sterk veranderde en veranderende samenleving; wat hebben wij nodig om volop kerk te
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zijn met het getuigenis van de liefde van God?’ Om tot concrete voorstellen te komen zal de werkgroep gebruik maken
van een document uit 2004 (Document B.1, bijlage 3 - Synodevergadering 2004) waarnaar op 15 juni met regelmaat
werd gerefereerd en zal de werkgroep uiteraard ook al het
materiaal en alle info ter beschikking krijgen dat op de
studiedag van 15 juni werd gepresenteerd. De werkgroep
wordt gevormd door twee leden per district. De Synodale
Raad is van mening dat het daarnaast zeer nuttig en logisch zou zijn indien ook mensen die instonden voor de
presentaties op 15 juni jl. de werkgroep zouden vervoegen.
Zij hebben immers in de voorbereiding daarvan heel wat
onderzoek verricht en ideeën opgedaan”.

Gemeentenieuws
HET NIEUWE LIEDBOEK
Reeds enkele maanden gebruiken wij in onze erediensten
het Nieuwe Liedboek. We ontdekken veel bekende liederen,
maar ook veel onbekende, soms aangevuld met bijpassende gedichten, zeker een verrijking. Sommige vertrouwde
liederen zijn verdwenen, en andere zijn weer terug gekomen. Langzamerhand beginnen we onze weg te vinden in
dit Nieuwe Liedboek.
Bij sommigen onder ons is de vraag gerezen hoe men aan
een persoonlijk liedboek kan komen. Daarom heeft de
kerkenraad besloten om de mogelijkheid te bieden om het
centraal aan te kopen. Mocht u interesse hebben, schrijf
dan uw naam dan op de lijst, die op het mededelingenbord
hangt. U kunt kiezen uit verschillende versies:
− Standaard blauw/groen
− Standaard rood/geel
− Luxe rood kunstleer
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− Luxe blauw kunstleer
− Kinderen veelkleurig
− Kinderen blauw met tekening
De inhoud van al deze versies is gelijk. U kunt inschrijven
tot 1 december, daarna zal de bestelling geplaatst worden,
zodat u uw liedboek hopelijk tegen Kerst in bezit zult hebben.
Riek ten Kate
KERSTZANGAVOND
Naar jaarlijkse en traditiegetrouwe gewoonte organiseren
we op vrijdag 20 december opnieuw een kerstzangavond
met koor, samenzang, overdenking enz. Wellicht voor de
26ste keer (maar ik ben de tel wat kwijtgeraakt) proberen
we een stemmige kerstsfeer te scheppen waar iedereen
(gemeenteleden, vrienden, sympathisanten, en mensen die
ter gelegenheid van kerst even bij dit gebeuren willen nadenken) welkom is.
Het kerkkoor is reeds duchtig aan het repeteren geslagen
om mooie kerstliederen te brengen maar het is ook de bedoeling om meerstemmige kerstliederen samen met de
aanwezigen te zingen. Vanzelfsprekend is er na het programma gelegenheid om na te praten onder het nuttigen
van een lekker glaasje glühwein.
Afspraak dus op vrijdagavond 20 december om 20 uur.
Patrick Hellebuck
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“HOE ZAL IK U ONTVANGEN”
De gemeente Brugge wordt door de gemeente Sluiskil, Philippine en Sas van Gent hartelijk uitgenodigd om Adventsliederen uit het nieuwe liedboek in te zingen:
Op 1 december om 14.30 uur
in de Protestantse kerk te Sluiskil, Louisastraat 43.

Adventszangdienst
Op 1 december is het de 1e Advent. We mogen dan weer
mooie Adventsliederen zingen ter voorbereiding op Kerstmis. De liederen zullen dit jaar voor de eerste keer gekozen
worden uit het nieuwe liedboek. Maar ‘hoe zullen we Hem
ontvangen en wat zal onze eerste groet worden’ als we
nieuwe Adventsliederen in het liedboek niet kennen en niet
kunnen zingen?
Daarom wordt op zondagmiddag 1 december in de Protestantse kerk te Sluiskil een middag georganiseerd om nieuwe Adventsliederen in te oefenen. De middag staat onder
de muzikale leiding van de muzikanten van de Protestantse gemeente te Philippine-Sas van Gent-Sluiskil, dhr. Tony
van Dixhoorn, dhr. Piet Hamelink en dhr. Jan Neeteson.
De samenzang wordt afgesloten met een Adventvesper,
o.l.v. ds. Annemarie van Andel.
Iedereen die mee wil zingen is van harte welkom, van Hulst
tot Cadzand en van Brugge tot Terneuzen.
Programma van de middag
14.00 – 14.30 uur: inloop
14.30 – 15.30 uur: zingen van nieuwe Adventsliederen
15.30 – 16.00 uur: pauze
16.00 – 16.30 uur: zingen van nieuwe Adventsliederen
16.30 – 17.00 uur: Adventvesper
17.00 – 18.00 uur: gezellig samenzijn met hapje en drankje
Annemarie van Andel
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Bijbelkring
De eerste bijeenkomsten zijn geweest met steeds dertien
deelnemers. Paulus blijkt ons zeer te kunnen boeien. De
laatste bijeenkomsten zijn op 21 november en 5 december.
De bijeenkomsten staan los genoeg van elkaar om een keer
te kunnen missen. U bent dus altijd welkom. Meer informatie over de Vlaamse Bijbelzondag op 10 november en
over Paulus kunt vinden op de mooie website van het
Vlaams Bijbelgenootschap: http://bijbelvlaanderen.be
Frans van der Sar

Integratiestage
Van zondag 13 oktober t/m vrijdag 18 oktober heb ik deelgenomen aan de integratiestage voor nieuwe predikanten
in de VPKB in St. GenesiusRhoda. Het was een boeiende
ervaring. Er is geen betere
manier om een kerk beter te
leren kennen dan in zulk een
collegiale ontmoeting. Er waren twee predikanten uit Eupen en Malmedy, vier uit
Waalse gemeenten en 7 Vlaamse collega’s. Er moest dus
veel vertaald worden. We misten collega Marie Claire van
Dooren die helaas om gezondheidsredenen haar functie
als Coördinator Ambten heeft
moeten neerleggen. Zij is medeverantwoordelijk geweest voor de
opzet van deze integratiestage.
Gelukkig was er een franse collega die vloeiend frans en nederlands sprak. Op woensdag was er
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een gezamenlijke excursie waarop VPKB gemeenten in La
Louvière en Cuesmes werden bezocht, als ook een Protestants Sociaal Centrum in Cuesmes en tenslotte een Protestants Rusthuis in Blaugies. Het was een inspirerende
week, waarin open en eerlijk gesproken werd over de toekomst van de VPKB.
Frans van der Sar

Israelreis 2014
Inmiddels hebben 24 geïnteresseerden zich definitief aangemeld als deelnemer aan de Israelreis in het voorjaar van
2014. Met mijn echtgenote en ondergetekende is dat aantal
26; we verwachten nog enkele aanmeldingen. De reis zal
dus zeker doorgang vinden. De ene helft van de deelnemers
komt uit Brugge en de andere helft uit de gemeente van
mijn echtgenote, Da. Annemarie van Andel. En er zijn een
paar deelnemers van elders. Op 4 december is
er een volgende informatieavond in ’t Keerske,
waar we het reisplan en
verdere praktische zaken zullen bespreken;
aanvang 20.00 u. Als u
interesse hebt, kunt u zich nog steeds melden bij ondergetekende. Het maximum aantal deelnemers is 35.
Frans van der Sar

Kindernevendienst elke 4e zondag
Jonge gezinnen met kinderen kunnen ervan uitgaan dat
elke vierde zondag van de maand er iemand zal zijn die een
kindernevendienst heeft voorbereid. In de maand november is dat op 24 november.
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Eindcollecte Bijbelzondag op 10 november
Het Vlaams Bijbelgenootschap, samen met de Nederlandse
collega’s, werken er hard aan om volgend jaar een aantal
nieuwe, toegankelijke Bijbels beschikbaar te hebben. Zowel
in het Nederlands taalgebied als in drie West-Afrikaanse
landen: Benin, Togo en Burkina Faso. Het gaat om het
Oude Testament in het Gun, het Nieuwe Testament in het
Mina en de Mòoré Bijbel.
Over het partnerschap van het NBG & VBG met drie WestAfrikaanse landen is al vaker geschreven. Ook het waarom
van deze samenwerking zal u niet onbekend zijn: We willen
graag dat mensen de Bijbel kunnen lezen in de taal van
het hart. We steunen Bijbelvertaalprojecten, projecten voor
Bijbelonderwijs voor kinderen en Bijbelverspreiding onder
gevangenen, en alfabetiseringswerk…
Bijbelwerk en Bijbelvertalingen maken is zeer duur. We
zijn voor ons werk in binnen- en buitenland financieel afhankelijk van giften, we ontvangen immers geen overheidssubsidies. Onze missie – zorgen dat de Bijbel zo veel
mogelijk mensen bereikt en aanspreekt – realiseren wij
dankzij de steun van giftgevers en inkomsten vanuit kerkcollectes.
Voor meer info: www.bijbelvlaanderen.be.

Agenda
- 1 december: Adventszangmiddag in Sluiskil
- 4 december: Info-avond Israelreis 2014. Zie boven.
- 20 December Kerstzangavond
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 10 NOVEMBER; VLAAMSE BIJBELZONDAG
Predikant

Ds. A. Eberson,

predikant van VPKB Knokke en havenaalmoezenier in Zeebrugge.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. A. Laureys
P. Vandenkerckhove
Mw. A. Laureys
Bijbelwerk in West-Afrika
Fam. D. Schittecat
ZONDAG 17 NOVEMBER

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Alexander Vangaever
Lukas 20: 27-38; Mw. C. Luteijn
Mevr. E. Van Rijckegem
Kerk
Fam. P. Luteijn

ZONDAG 24 NOVEMBER; KINDERNEVENDIENST
LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Lieve Vercruysse
Lukas 21: 5-19; Mw. D. Constant
Mevr. M. Lammens
Kerk
Fam. W. Constant
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ZONDAG 1 DECEMBER; HEILIG AVONDMAAL
1E ADVENT

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. A. Laureys
Dimos de Beun
Mattheus 24: 32-44; Mw. H. Coudyser
Mevr. A. Laureys
Zending
Fam. A. Michiels-Ameel
ZONDAG 8 DECEMBER
2E ADVENT

Predikant

Mevr. E. Maasen

Mevr. E. Maasen, protestantse theologe uit Gent, gewezen leerkracht protestantse godsdienst.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Hans Helsen
Mevr. E. Van Rijckegem
Poverello
Fam. J. Klifman

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt alsvolgt door: 15 december Mevr. J. Lagauw-Wage; 22 december Fam. W. Buijs;
25 december Fam. J. van Groenigen; 29 december Fam.
A. Deceuninck; 5 januari Mevr. H. Coudijser en Mevr. M.
Verbeke.

Kerkraam in VPKB La Louviere
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De tempel in Jeruzalem
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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
Dhr. A. Eversen – ℡ 0495 / 22.88.37
C. d'Haenestraat 24/14, 8000 Brugge

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
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
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