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INLEIDING
In dit nummer vindt u een artikel over het verband van
wereldwijde
Arkgemeenschappen.
Zij
vormen
een
inspirerend en hoopgevend verhaal. Hun fundament is het
Evangelie, m.n. de Zaligsprekingen. Ze laten zien dat
mensen zelf de vervulling en de waarheid van die machtige
woorden kunnen zijn: in het heden!! Niet alleen als deel
van de vervulling van de beloften van het Koninkrijk in de
toekomst. Als gemeente hebben wij ons verbonden om de
Arkgemeenschappen in Moerkerke en Brugge de komende
twee jaar te ondersteunen.
Verder vindt u gedeelten uit de brief, die wij ontvingen van
het Diakonaal Sociaal Centrum in Kuurne, waarin ze
aankondigen te gaan stoppen. Onze gemeente heeft dit
Centrum vele jaren gesteund. De kerkenraad betreurt het
besluit maar heeft respect voor de overwegingen; en nog
veel meer respect voor de inzet van de medewerkers en
vrijwilligers van het Diaconaal Centrum in 40 jaar!!
Frans van der Sar

DE ARK
De Ark is een federatie van leefgemeenschappen, waar
mensen met een mentale handicap en assistenten op
bijzondere wijze het leven delen. Er zijn 140
Arkge-meenschappen in de wereld in 36
verschillende landen. Een paar duizend
mensen delen er hun leven in een geest van
gastvrijheid en levenseenvoud. De internationale verbondenheid geeft een bijzondere dimensie van
solidariteit en mondiale ontvankelijkheid aan de Ark.

De Brugse Kerkbode, MAART 2015, bladzijde 1

Mensen van alle religies leven samen in de Arkgemeenschappen. Men zoekt naar verbondenheid door de
verschillen tussen mensen te respecteren. Confessionele en
interreligieuze verschillen worden als een grote rijkdom
gezien. De Arkgemeenschappen proberen zo een voorbeeld
van verdraagzaamheid en een teken van vrede te zijn in
landen waar goede interreligieuze verhoudingen niet
vanzelfsprekend zijn. In een
Arkgemeenschap leven mensen
met
een
mentale
handicap
samen
met
vrijwilligers in een kleine
gemeenschap. In veel landen leven mensen met zulke
handicaps als uitgestotenen. In de Arkgemeenschappen
zijn zij het hart van de gemeenschap en zijn zij het die
andere mensen oproepen hun leven met hen te delen. Heel
vaak hebben zij bijzondere gaven van onthaal, verwondering, spontaniteit en echtheid.
Het fundament van De Ark is het Evangelie, m.n. de
Zaligsprekingen, die een uiting van diepe eerbied zijn voor
wie klein en zwak is. De Ark wil getuigen dat God zich juist
openbaart door deze mensen heen en dat zij die door de
wereld gezien worden als zwak en waardeloos, een
fundamentele roeping hebben in deze wereld. Mensen met
een mentale handicap roepen anderen op om zichzelf te
openen en hun trouwe vriend te worden.
De Ark weet dat zij niet alle mensen met een mentale
handicap kan opvangen. Zij is geen oplossing maar een
teken. Zij wijst erop dat een echt menselijke samenleving
alleen gefundeerd moet zijn op een diepe eerbied voor de
kleinsten en de zwaksten.
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Gesticht door Jean Vanier
De stichter van De Ark is Jean Vanier. Hij werd in 1928
geboren, als zoon van een Gouverneur van Canada. In
1950 besloot hij zijn leven een andere richting te geven en
op zoek te gaan naar een plaats waar hij de kern van het
Evangelie kon beleven. Hij verliet de
Canadese marine, waarin hij officier
was, om filosofie te gaan studeren in
Frankrijk.
Hij
behaalde
het
Doctoraat in de Wijsbegeerte. Hij
kwam in contact met pater Thomas
Philippe, een Dominicaan, die zijn
spiritueel leidsman werd. Samen
bezochten ze psychiatrische instellingen waar mensen met een mentale handicap verbleven
bij gebrek aan een andere opvang. Wat ze aantroffen
raakte hen zozeer dat Jean Vanier in 1964 besloot om
samen te gaan wonen met twee mentaal gehandicapte
mannen, Raphaël Simi en Philippe Seux, in een klein
huisje te Trosly (bij Parijs). De geboorte van de eerste
Arkgemeenschap die nog steeds bestaat en waar Jean
Vanier ook nu nog woont.
Het waren de jaren ’60, een tijd van zoeken naar
alternatieve levensvormen en een tijd waarin een nieuwe
wind waaide binnen de Kerk. Jean Vanier werd vaak
uitgenodigd om een getuigenis te geven over zijn
levenskeuze. Als gevolg daarvan kwamen jonge mensen
een tijdje meeleven in De Ark te Trosly. De jongeren gingen
na hun Ark-belevenis terug naar huis, soms in een ander
land. Sommigen vertrokken met de droom om in dit andere
land ook een Arkgemeenschap te beginnen. En wat nooit
gepland was, werd spontaan een realiteit: in het begin van
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de jaren ’70 ontstonden nieuwe Arkgemeenschappen over
de hele wereld.
De mogelijkheid bestaat nog
steeds om in één van deze
Arkgemeenschappen ergens in de
wereld mee te leven voor een korte
of langere tijd. Op die manier leer
je niet alleen de Ark kennen, maar
meteen ook een andere cultuur.
Je kunt contact opnemen met de Arkgemeenschap dichtbij
en samen te bekijken hoe de verdere stappen genomen
worden.
De eerste Arkgemeenschappen in Belgie
Het duurde 10 jaar voorr de eerste Arkgemeenschappen in
Belgie ontstanden in Aywaille, Brussel, Namen, Bièrges en
Antwerpen. Nog wat later, in 1993,
ontstond de
Arkgemeenschap in Moerkerke, op initiatief en de
Arkgemeenschap in Antwerpen. De Zusters Maricolen
boden hun voormalig klooster in Moerkerke aan. Na heel
wat aanpassingswerken konden de eerste twee bewoners
op 1 maart 1993 hun intrek nemen in het nieuwe huis ’de
Barke’, samen met twee inwonende assistenten. Tijdens de
pioniersjaren groeide de gemeenschap verder, onder de
beschermende
vleugels
van
de
Arkgemeenschap
Antwerpen.
In 2003 werd de gemeenschap erkend als Voorziening
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap. Hierdoor werd verdere uitbreiding mogelijk. Na
een grondige verbouwing van een in erfpacht verkregen
pand van het Engels klooster in de Snaggaardstraat, kon
in september 2007 een tweede huis, De Moerbei, worden
geopend in de Brugse Sint-Annawijk. In elk van de twee
huizen leeft een gemeenschap van 14 personen. Eenmaal
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per week is er huisavond om samen praktische afspraken
te maken, nieuwe activiteiten te plannen, een feest of
bijeenkomst voor te bereiden, belangrijke gebeurtenissen
door te vertellen of gewoon gezellig samen te zitten bij een
kop koffie of thee. Elke dag
wordt geopend en afgesloten
met een stil moment en op
dinsdagavond wordt, afwisselend in Brugge en Moerkerke, de eucharistie gevierd
samen
met
buren
en
vrienden. Ik mocht er een keer bij zijn en vond het een
bijzondere ervaring. De eucharistie wordt zo zeer gedragen
door de levensverbondenheid in het gewone dagelijks
leven van de gemeenschap.
Elke weekdag komen de bewoners van De Moerbei en De
Barke samen in het 'werkatelier' bij ‘De Barke’: 't Hoevetje.
Ieder mag zijn of haar creatieve, praktische en sociale
vaardigheden ontplooien en krijgt taken en verantwoordelijkheden al naargelang zijn/haar mogelijkheden. Maar
ook in de woonhuizen huis heeft ieder zijn taken volgens
een rooster. Er zijn ook bewoners die buitenshuis begeleid
werk hebben.
De gemeenschappen in Brugge en Moerkerke moeten een
deel van hun kosten altijd
zelf financieren. Dat doen ze
met allerlei kleine en grotere
acties en projecten. Wij
hopen in de komende jaren
daarbij te kunnen helpen.
Frans van der Sar
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NIEUWS UIT DE VPKB
Sluiting Diaconaal Sociaal Centrum Kuurne
Beste vrienden van de Diaconie Kuurne,
Beste donateurs en belangstellenden,
Op 14 oktober 2014 was het precies 40 jaar geleden dat
het Diaconaal Sociaal Centrum van start ging onder die
naam. Twee jaar vroeger, in 1972 begonnen we als "Armenhulp". Later kwam het "Broodhuis”, dat reeds bestond
onder voedselbank sinds 1972, erbij. We moesten de naam
veranderen, door de opkomst van de VZW Voedselbank in
1989.
Zoals geschreven in het D.N. Nr. 5 van 2014. staan we zelf
verwonderd dat het reeds 40 jaar met ups en downs blijft
dobberen. Helaas zitten we het laatste jaar in een
sukkelstraatje, wat de gezondheid betreft en wat de
medewerkers betreft. We hebben slechts één medewerkerdie op rust is sinds 1998, de andere werkers zijn nog actief
in het beroepsleven. Ook de samenwerking met de
praetselijke burgerlijke gemeente laat te wensen over.
Daarom hebben we in overleg beslist om het DSC Kuurne
definitief te sluiten vanaf 1 maart 2015.
Overname
We hebben gezocht naar een oplossing, een eventuele
overname. Helaas, de enige kandidaat die zich aandiende,
wilde alles wijzigen wat de werkwijze betreft, wat op
zichzelf niet slecht is„ maar de meeste voorgestelde
wijzigingen stroken niet met onze hulpaanbiedingen„
waarden en opvattingen. Hun voorwaarden waren, dat alle
hulpvragers Protestants/Evangelisch christen moeten zijn,
en zeker een kerkgemeenschap moeten bezoeken en ervan
lid zijn. Ook het Diaconaal Nieuws(het groene boekje)
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mocht enkel noch evangelische artikels en richtlijnen
bevatten. De rest moest verdwijnen. ……
Daarom wilden wij het centrum niet overdragen aan de
aanbieder. ……….
Het doet pijn, het brengt verdriet. Verschillende
hulpvragers die we reeds stilletjes hebben voorbereid,
staan er wezenloos bij: waar moeten we naartoe? Wij
zoeken een oplossing in de mate van het mogelijke. De
grootste helft van ons leven 40/71 hebben we ons mogen
inzetten voor dit gezegende werk, maar er is een tijd van
komen en een tijd van gaan (Prediker). Gelukkig mogen we
terugblikken op een weinig zaad dat in goede aarde is
gevallen en tot leven is gekomen. We denken aan het PSC
Antwerpen die bij ons raad kwam vragen om een centrum
op te richten (3.6.80), studenten van de faculteit Brussel
kwamen info opstrijken (20.11.76); de Amisch gemeente in
de Westhoek - Poperinge begon na een bezoek aan Kuurne
met hulpverlening (25.3,96); een evangelische gemeente uit
Gent, (Ds. A Hofer 12.6.80) startte na een bezoek aan
Kuurne een Gents centrum; een Ichtus gemeente en
andere evangelische gemeente in de streek van Kortrijk zijn
er ook mee begonnen, net als de volle evangelische
gemeente. Er zijn er reeds enkele opgedoekt, U weet wel,
gratis werken, kan bij velen niet blijven duren. Ik denk dat
we ongeveer nog een 4 - tal maand kunnen verder werken.
Het kantoor blijft zeker nog een vol jaar open voor
raadgevingen (misschien langer). Dat is ons plan en
voorstel. Wie een ander voorstel heeft, of kritiek, mag het
ons
gerust
laten
weten
op
ons
mailadres,
dscvpkb@gemail.com, ook de negatieve. Wij gaan met alle
voorstellen zoveel mogelijk rekening houden. Wij denken
dat dit de meest eenvoudige manier van werken zal zijn, en
ook de meest eerlijke. Nogmaals danken wij u in naam van
De Brugse Kerkbode, MAART 2015, bladzijde 7

het centrum en de hulpvragers heel hartelijk, zonder onze
Heer te vergeten die dit alles mogelijk heeft gemaakt.
Met oprechte dank.
Het huidige bestuur: Eric Vanhalst, Danny Velghe, Bernard
Scheldeman en Els Houfflyn

GEMEENTENIEUWS
Bijbelkring
De bijbelkring komt weer bijeen op 10 maart en 24 maart.
Het onderwerp is het bijbelboek Ezechiel. Aanvang 14.00 u.

Lezing over Vincent van Gogh
Een leven in woord en beeld, door Cor Kerstens.
“Vincent van Gogh, een leven in woord en beeld” is de titel
van een lezing die ondersteund wordt door beelden in Powerpoint en vertelt over het leven van de wereldberoemde
Nederlandse schilder met al zijn ups en downs. Over zijn
jeugd die hij doorbracht in het Brabantse grensdorpje
Zundert, gelegen tussen de heidevelden
en bossen, aan de Belgische grens. De
mislukte baantjes als bediende in de
kunsthandel Goupil waarvoor hij in de
vestigingen Den Haag, Londen,- en Parijs werkte. Zijn falen als evangelist in
de Belgische mijnstreek de Borinage.
Over zijn mislukte liefdes affaires. De
gespannen verhouding met zijn ouders.
De relatie met zijn broer Theo, aan wie
hij meer dan 700 brieven schreef en die
hem tot zijn dood financieel ondersteunde. Hoe hij in het begin van zijn
schildersloopbaan zwoegde om het vak onder de knie te
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krijgen. In Parijs waar hij vertoefde in kunstenaarskringen
met o.a. Toulouse Lautrec en Bernard. Zijn mislukte ideaal: het stichten van een kunstenaarskolonie in Arles, in
het zuiden van Frankrijk, waar alleen Gauguin op af
kwam. De depressies die hem parten speelden, waardoor
hij genoodzaakt werd zich op te laten nemen in een gesticht te Saint-Rémy-de-Provence. Zijn tomeloze drang tot
schilderen dat leidde tot een omvangrijke productie. En
tenslotte het dramatische einde van zijn leven. Kortom: de
martelgang van zijn kunstenaarschap dat eerst na zijn
dood tot bloei kwam”.
Vrijdag 13 maart om 19.30 uur: Inkom gratis!

PASSIECONCERT IN 'T KEERSKE
Uitgevoerd wordt het Stabat Mater van Pergolesi
door het ensemble Musicamantes.
De VZW “De Vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge” nodigt u uit op een concert dat kadert in de passietijd.
Enkele gedreven muzikanten, die zich Musicamantes noemen, voeren het bekende Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi uit.
Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuwsLatijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de
gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa ('De moeder
stond bedroefd'). Het is de
klaagzang van Maria aan
het kruis van Jezus.
Het ensemble Musicamantes bestaat uit Isabel Vanhalewyn (sopraan), Goedele
Reyniers (alt), Dieter Fauconnier (1° viool), Stefanie De Keyser (2° viool), Francis MiDe Brugse Kerkbode, MAART 2015, bladzijde 9

chels (altviool), Harriët Ten Kate (cello) en Jozef De Weert
(orgelpositief).
Iedereen welkom op zaterdag 28 maart om 20.00 uur in de
historische kapel 't Keerske, Keersstraat 1, 8000 Brugge.
Inkom gratis, wel wordt een vrije bijdrage gevraagd voor
het goede doel: De Arkgemeenschap Brugge/Moerkerke.
Info http://www.arkmoerkerke-brugge.be

Collecte Themazondag Werelddiaconaat

Sinds een twintigtal jaren valt het oosten van de Democratische Republiek Congo ten prooi aan een reeks conflicten.
Gewapende mannen hebben er niet mee opgehouden om
vrouwen aan te vallen. Hun welzijn en gezondheid lijdt
hieronder en daarenboven leiden die conflicten tot het verlies van hun familie en bezittingen.
Het klimaat van onzekerheid en straffeloosheid die er
heerst hebben bijgedragen tot het versterken van dit fenomeen. Vandaag is gans de regio getraumatiseerd. Sinds
2007 ondersteunt Protestantse Solidariteit een project ten
voordele van slachtoffers van seksueel geweld. Het project
wordt uitgevoerd door de Communauté Baptiste au Centre
de l'Afrique (CBCA).
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Hoe kunnen we hen helpen ?
De laatste acht jaren hebben 2882 slachtoffers psychologische ondersteuning ontvangen om hun trauma te overwinnen. In bepaalde gevallen zorgde familiebemiddeling
voor herintegratie in hun familie.
Naast psychologische begeleiding is een aanvullende socioeconomische ondersteuning van groot belang. Het voorbije
jaar hebben 97 vrouwen een beroepsopleiding gevolgd (bijvoorbeeld een opleiding tot kapster of naaister). Het project
ondersteunde voor een totaalbedrag van 3000$ microkredieten die de slachtoffers toelieten om inkomen wervende projecten uit te bouwen of verder te zetten.
Die inkomsten worden gebruikt voor de schoolkosten van
de kinderen en om in huishoudelijke behoeften te voorzien.
Protestantse Solidariteit wil op die manier de autonomie
van de vrouwen versterken om zo opnieuw een menswaardig bestaan op te bouwen.
15 maart, U bent aan zet!
Om dit project te ondersteunen tijdens de zondag van het
werelddiaconaat, stort uw giften en omhalingen op rekening IBAN : BE37 0680 6690 1028. Voor privé-giften van
meer dan 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

In Memoriam Ds. Alfons Laureys
Op dinsdagmorgen 24 februari 2015 is Ds. Alfons Laureys
in zijn slaap overleden. Hij is 74 jaar geworden. De dag ervoor was hij thuisgekomen uit het ziekenhuis en alles leek
goed. Het is een groot en onverwacht verlies voor zijn echtgenote Annegret Laureys en de zonen Dirk en Jens en hun
gezinnen. Wij bidden hen sterkte toe, en de troost en nabijheid des Heren. Wij gedachten in dankbaarheid het leven van Ds. Laureys op 28 februari in de Aula van het
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Crematorium Blauwe Toren.
Hij werd beroepsmilitair op zijn 16e. Naast zijn werk bij de
Luchtmacht voltooide hij de theologiestudie en werd aalmoezenier bij de marine en later opperaalmoezenier. Ds.
Don Castelein, de huidige ‘opper’, herdacht zijn collega en
vertelde dat Ds. Laureys in totaal vijf jaar weg is geweest
op oorlogs- en oefenmissies. Naast zijn werk bij defensie
heeft hij de kerk gediend als consulent in VPKB Oostende
en in de Waalse Kerk in Middelburg. Hij was een actief lid
van de Werkgroep Jodendom en van de Oecumenische
Kring in Oostende. Wij herdachten hem aan de hand van
Psalm 46:
“De Heer van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob”.
Frans van der Sar

Kindernevendienst
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. Op Zondag 22
maart is er weer kindernevendienst.
Tot ziens!
Agenda
dinsdagmiddag 10 en 24 maart: bijbelkring, 14:00 uur
vrijdagavond 13 maart: Lezing door dhr. Cor Kerstens over
Van Gogh in Etten-Leur (VZW), 19:30 uur
zaterdag 28 maart: Passieconcert: Stabat Mater van Pergolesi door het ensemble Musicamantes; aanvang 20:00 uur.
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website

Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 8 MAART
Predikant

Ds. Cor de Beun

We hopen de oud-predikant van Brugge weer in goede gezondheid
te mogen verwelkomen
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Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Alexander Vangaever
Mevr. A. Laureys
Kerk
Fam. W. Buijs

ZONDAG 15 MAART; WERELDDIACONAATSZONDAG
Predikant
Ouderling
Diaken
Lezing
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Johannes 6: 1-15; Mw. C. Luteijn
Adelheid Verbeke
Mevr. E. Van Rijckegem
Slachtoffers Sexueel Geweld Congo
Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en mw.
A. Villa

ZONDAG 22 MAART; KINDERNEVENDIENST
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Alexander Vangaever
Johannes 12,20-33; Mw. D. Constant
Mevr. Dany Constant
Kerk
Fam. P. Luteijn en Mw. E. Vanryckeghem

ZONDAG 29 MAART; PALMZONDAG
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Lieve Vercruysse
Marcus 11,1-11; Mw. H. Coudyser
Mevr. C. Bauwens
Arkgemeenschap Moerkerke/Brugge
Fam. A. Michiels-Ameel
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GOEDE VRIJDAG 3 APRIL, HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Lieve Vercruysse
Marcus 14,12 – 15,47: Mw. A. Klifman
Mevr. M. Lammens
Arkgemeenschap Moerkerke/Brugge
ZONDAG 5 APRIL, PASEN

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Hans Helsen
Marcus 16,1 – 8; Dhr. P. Hellebuck
Mevr. A. Laureys
Ik help een kind
Fam. J. Klifman

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 12 april
Mevr. J. Lagauw-Wage; 19 april Fam. W. Buijs; 26 april
Fam. J. van Groenigen; 3 mei Fam. A. Deceuninck
ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE
vrijdag 27 februari: Lezing over Poverello, aanvang 19:30
vrijdag 13 maart: Lezing door dhr. Cor Kerstens over Van

Gogh in Etten-Leur (VZW)
zaterdag 28 maart: Passieconcert: Stabat Mater van
Pergolesi door het ensemble Musicamantes (VZW)
zondag 19 april: na de dienst Gemeentevergadering
dinsdag12 mei: Oecumenische Taize-viering in de Jacobskerk. Viering van de 100e geboortedag van Broeder Roger
Schutz
donderdag 14 mei: Algemene Kerkvergadering Bergen/Mons
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dinsdag 5, 19 en 26 mei: Leerhuis Yot: lezingen over de

avondmaalsopvatting van Calvijn door ds. Van der Sar
Midden in de dood… (Lied 566)
Een lied voor de 40 dagen tijd
Midden in de dood
zijn wij in het leven,
want Eén breekt het brood
om met ons te leven
midden in de dood.
Dood is ons bloed,
dood voor onze ogen,
maar Hij geeft ons moed,
dat wij leven mogen
met de dood in ’t bloed.
Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.
Lamp voor onze voet,
licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed
met de dood voor ogen,
met de dood in ’t bloed.

Dit lied stond ook al in het
Liedboek voor de Kerken als
gezang 359. De tekst van
Muus Jacobse, alias Klaas
Hanzen Heeroma(1909-1972),
heeft een bijzondere achtergrond. Hij vertelt: “Als ‘vrij’
gedicht geschreven onder de
indruk van de hervatting van
de kernbomexperimenten in de
dampkring, 1961. Nog nooit,
ook niet in de oorlogstijd, had
ik mij zo ‘midden in de dood’
gevoeld, zo ‘met de dood voor
ogen, met de dood in ’t bloed’.
Toen moest ik denken aan de
Middeleeuwse antifoon “Media
vita in morte sumus”, door
Luther vertaald als “Mitten wir
im Leben sind mit dem Tod
umfangen.” Maar ik dacht ook
aan het Avondmaal, de maaltijd tot het leven, “midden in
de dood”. En ik keerde de
beginregel van de antifoon om:
“Midden in de dood zijn wij in
het leven want… één breekt
het brood om met ons te leven
midden in de dood”.
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Jezus wast de voeten van Petrus
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