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INLEIDING
U vindt een dubbelnummer met een artikel over de geschiedenis van het Kerstfeest en een gedachtenis voor Leonard Cohen van wie ik een fan was. En verder het nieuws
uit de VPKB en het gemeentenieuws.

Gezegend Kerstfeest!!
Vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen!!
En alvast een gelukkig 2017 gewenst!!
Frans van der Sar
DE GESCHIEDENIS VAN HET KERSTFEEST
Het Kerstfeest is pas in de 4e eeuw een hoogfeest van de
Kerk geworden. De viering van het Paas- en Pinksterfeest
waren dat van begin af aan. Ze bewaarden het verband met
de joodse feesten zoals we die vinden in het Oude
Testament. Ze werden gevierd in de nieuwe betekenis die
ze voor de kerk hadden gekregen.
Eén bijbels hoogfeest is weggevallen: het Loofhuttenfeest.
Het feest waarop het volk Israel in hutjes en tentjes
verbleef om de veertig jaar te gedenken waarin het in
tenten leefde na de uittocht uit Egypte. Gedurende de 8
dagen van dit feest keert het joodse volk tot die tentjes
terug en neemt symbolisch afstand van een comfortabel
leven dat nooit vanzelfsprekend mag worden.
Het kerstfeest ontwikkelde zich vanuit een groeiend inzicht
in de betekenis van Jezus’ geboorte als een fundamenteel
heilsmoment waarin God zich openbaart en gekend wil
zijn. Het is vooral het evangelie van Lukas dat daartoe zal
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hebben bijgedragen. De andere evangelisten lijken de doop
van Jezus in de Jordaan als het fundamentele heilsmoment te hebben gezien. Daar wordt Jezus
geopenbaard als de
Zoon van God!
Ook verder in de bijbel
wordt er aan de geJan van Eyck, De doop in de Jordaan
boorte van Jezus weinig theologische aandacht gegeven.
Paulus spreekt in Filippenzen 2 over de goddelijke gestalte
van Christus, aan God gelijk, maar Hij “deed er afstand
van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk
aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood
aan het kruis”(2:7-8). Maar daarin zie je eigenlijk nog niet
de prachtige boodschap van Kerst dat God mens is
geworden: de boodschap dat God aanwezig is in dat kind
in een kribbe in Bethlehem!
Wat ging aan de instelling van het Kerstfeest vooraf?
In de tweede en derde eeuw na Christus is er veel discussie
geweest in de Kerk over de vraag wanneer de aanwezigheid
van God in Jezus begint. De zgn. adoptianisten zagen dat
pas gebeuren bij de doop van Jezus in de Jordaan als de
de Geest als een duif op Jezus neerdaalt. Voor gnostische
stromingen gold de vereniging van het goddelijke en het
menselijke en van het geestelijke en het stoffelijke in Jezus
als een onmogelijkheid. Een viering van Zijn geboorte was
dat dus ook.
In meerderheid beleed de kerk dat Jezus Gods Zoon was,
zoals uitgesproken wordt in de Apostolische geloofsbelijdenis. Maar er bleven toch vragen over de verhouding
van het goddelijke en het menselijke in Jezus en over de
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hierarchie tussen de Vader en de Zoon. Pas bij het eerste
concilie van Nicea in 325, door keizer Constantijn
bijeengeroepen, is het gezamenlijk inzicht zozeer gegroeid
dat het onomwonden kon worden gezegd in die prachtige
geloofsbelijdenis zoals we die ook in ons liedboek vinden
als lied 340a.
Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader,
God uit God, licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader,
en door wie alles is geworden;
die om ons mensen
en om ons behoud uit de hemel is neergedaald
en is vlees geworden,
door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden.
De kerk zal op de weg naar deze indrukwekkende belijdenis tot het inzicht zijn gekomen dat ze iets te vieren had,
wat zij tot dan toe nog niet met zoveel overtuiging had gedaan: het feest van de geboorte van Jezus, het feest dat
God mens is geworden in een kindje geboren in Bethlehem!
Misschien vierde men op veel plaatsen wel het Epifaniefeest, de openbaring van Jezus als Gods Zoon. Maar na het
concilie van Nicea krijgt het feest van Jezus’ geboorte een
vaste plaats als hoogfeest van de Kerk.
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De datum van het Kerstfeest
Keizer Constantijn stelde de datum van het Kerstfeest op
25 december. Historisch is die datum zeker niet. Op grond
van het verhaal van Zacharias’ tempeldienst, zoals dat in
Lukas wordt vermeld, is te berekenen dat de aankondiging
van de geboorte van Johannes omstreeks het Pinksterfeest
moet hebben plaats gehad. In de zesde maand van de
zwangerschap van Elisabeth komt Maria bij haar op
bezoek. Maria heeft dan net gehoord dat zij zelf in
verwachting is. Het betekent dat Jezus ergens in het
najaar geboren is, maar niet in de winter. Er zijn oude
tradities die Zijn geboorte laten samenvallen met het
Loofhuttenfeest. In onze tijd grijpen joodse christenen
daarop terug en vieren Jezus’ geboorte tijdens dit feest.
De datum 25 december was een datum die voor de kerk in
de 4e eeuw gepast leek omdat zij dichtbij de midwinterzonnewende lag, de dag waarop het licht weer aan kracht wint
in de wereld, althans op het noordelijk halfrond. De datum
werd in het heidense Rome al gevierd als een feestdag voor
Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon.
De tegenstelling tussen licht en duisternis is een gepaste
achtergrond en context voor de geboorte van Jezus. Hemel
en aarde komen bij elkaar in dit kind, maar ze blijven onderscheiden. Ze worden niet blijvend verenigd in deze geboorte. De aarde blijft vreemd aan deze goddelijke aanwezigheid. Het is een spanning die rondom Jezus blijft bestaan. Alle vier de evangeliën laten het prachtig en indringend zien en ook de theologie van Paulus is diep van dit
besef doordrongen. Jezus’ dood aan het kruis en zijn opstanding vormen het hart van het evangelie. Gods heil
verschijnt ons als Licht dat opgaat in een duistere wereld
van onheil. Reeds bij Jezus’ geboorte valt dit Licht in de
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wereld zoals Lukas het ons zo prachtig schilderde.
Maar in de Rooms-Katholieke Kerk evolueerde deze tegenstelling in de loop van de eeuwen steeds meer tot een tegenstelling tussen Kerk en Wereld. Binnen de muren en
grenzen van de kerk kon de verbondenheid en continuïteit
tussen hemel en aarde zonder schroom worden afgebeeld
en geleefd.
Dat zien we nog steeds terug in de kerkelijke kunst in
Rooms-Katholieke kerken. Het gebeurt met een uitbundigheid en onbeschroomdheid die mij als
protestant vaak te veel wordt. In een kerk
in Kortrijk zag ik onlangs een schilderijtje
dat ik prachtig vond in de wijze waarop de
heilige familie was afgebeeld. Maar al die
engeltjes er om heen had de schilder wat
mij betreft weg mogen laten. Maar dat is
wat binnen de muren en grenzen van
Rooms-Katholieke Kerk kan worden getoond en gezien: In de geboorte van Jezus
komen hemel en aarde bij elkaar. Buiten
de kerk is er geen heil.
Ik word daarom nog altijd geraakt door de
doorbraak die Franciscus van Assisi daarin bracht toen hij
kerststalletjes op straat liet inrichten. Ik ben elk jaar weer
blij ze te zien. Op de markt in Brussel staat er ook weer
één, samen met een grote kerstboom. De kerstmarkten, die
op zich ook gezellig zijn, staan ergens anders. Zo hoort het.
Ik hoop dat er ook op de Burg een traditionele kerststal
komt en niet weer één van chocola. Franciscus heeft het
licht en de heilsbetekenis van Jezus’ geboorte teruggebracht in de wereld: de wereld van het gewone leven op
stads- en dorpspleinen, waarin ieder ook in zijn eigen huis
dit tafereeltje mocht inrichten; het is ook de wereld van de
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armen die in net zulke armoedige hutjes leven als die
waarin het kind Jezus wordt geboren. Zo viert de kerk in
zekere zin toch het Loofhuttenfeest en wel in het feest van
Jezus’ geboorte. Maar we gedenken met Kerst dat het God
was die in een hutje kwam wonen!
Kerstfeest in de Reformatie.
De Reformatie is teruggeschrokken voor de continuiteit
tussen hemel en aarde zoals die toen binnen de RoomsKatholieke Kerk werd beleefd, geleefd en geadministreerd.
De Reformatie probeerde afstand te nemen van de
uitwassen die dat in de 16e eeuw met zich mee bracht,
zoals o.a. ook de aflaathandel. Maar opmerkelijk genoeg
richtte die reformatorische reserve zich ook op de viering
van het Kerstfeest, m.n. in het Calvinistische deel van de
Reformatie. Calvijn was een tegenstander van de viering
van het Kerstfeest op 25 december. In Geneve heeft men
ervoor gekozen om op de zondag, die het dichtst bij die datum viel, aandacht te geven aan de geboorte van Christus.
Ook werd op die zondag het avondmaal gevierd. In de normale doordeweekse kerkdienst op donderdag 25 december
1550, die wat beter dan gemiddeld bezet was, gebruikte
Calvijn in zijn preek heftige woorden: “Als u denkt dat Jezus Christus vandaag is geboren, dan zijt ge beesten, ja
wilde beesten. Zo ook, wanneer u met deze dag God een
bijzondere dienst bewijzen wilt, dan richt u daarmee een
afgodenbeeld op. U zegt weliswaar: het is ter ere Gods,
maar het is ter ere van de duivel”. Niet echt een kerstpreek!
Voor Luther lag het anders. Luther en Calvijn zagen beide
de spanning tussen hemel en aarde zichtbaar worden in de
komst van Christus in onze wereld en zagen daarin de
openbaring van Gods liefde en genade tegenover een zondige wereld. Maar voor Luther is het evident dat de Kerk dan
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iets te vieren heeft in de geboorte van Jezus, terwijl Calvijn
ervoor terug schrikt vanwege het bijgeloof waarvan z.i. de
viering van het Kerstfeest te zeer doortrokken was. Het is
een kwestie die op het Calvinistische kerkelijke erf nog
steeds leeft. Op het Lutherse erf is dat niet het geval. Luther schroomde ook niet het Kerstfeest een feest te laten
zijn dat in de huiselijke kring mocht worden gevierd.
Van een gemeentelid kreeg ik een Lutherbrevier dat voor
24 december deze tekst uit Luthers geschriften citeert: “Ik
heb het vaak gezegd en zeg het opnieuw: ‘Wie God wil zien
en zonder gevaar over Hem wil denken moet een blik werpen in de kribbe en de Zoon van de maagd Maria zien, geboren in Bethlehem. Zie hoe Hij in de schoot van Zijn moeder lag en hoe zij Hem de borst geeft’. Daarna zal hij leren
begrijpen wie God is. Dat zal geen vreselijke kennis meer
zijn, maar een allerliefste en troostrijke kennis. Hoed je
daarom voor gedachten die een te hoge vlucht nemen en
hoed je ervoor daarmee de hemel te willen binnenklimmen
met voorbijgaan aan deze ladder, nl. het mens-zijn van
Christus zoals het Woord het ons zo eenvoudig beschrijft.
Houdt alleen hieraan vast en laat je door het verstand er
niet van afhouden. Alleen zo zul je God werkelijk leren
kennen”.
Van Luther stamt ook de bewerking van wat het oudste en
eerste kerstlied mag heten. Het is waarschijnlijk kort na
de instelling van het Kerstfeest in de 4e eeuw is ontstaan:
Veni Redemptor Gentium(Kom Verlosser van de volken).
Het was het eerste lied dat Martin Luther in het Duits vertaald heeft toen hij begon te werken aan zijn gezangboek in
de volkstaal: Nun komm der Heiden Heiland. De oorspronkelijke Latijnse tekst was een poëtische weerklank van de
geloofsbelijdenis van Nicea. Luther maakt het toegankelijker en liet ook de oorspronkelijke wijs vereenvoudigen.
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Maar het blijft prachtig. We vinden het als lied 433 in ons
liedboek:
Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.
Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.
Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.
Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.
Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
LEONARD COHEN:
PROFEET EN THEOLOOG VAN ONZE TIJD.
Vorige maand overleed Leonard Cohen. Hij is één van de
grote dichters en liedcomponisten van onze tijd. In mijn
jeugd hadden zijn teksten en melodieen mij aangesproken,
maar hij was mij een generatie voor en ik begreep de
schoonheid en diepte ervan nog niet. Een paar van zijn
songs zijn altijd in mijn gedachten gebleven.
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In de tijd dat ik in Israel woonde heb ik hem herontdekt.
Maar mijn kennis van zijn oeuvre was beperkt. Sinds een
klein jaar zit ik bij Apple Music en pas toen ontdekte ik de
ontzagwekkende rijkdom en diepte van zijn oeuvre omdat
je dat bij zo’n muziekdienst eenvoudig kunt verkennen.
Nu hij er niet meer is vind ik het toch jammer dat de
Nobelprijs voor de literatuur naar Bob Dylan is gegaan.
Aan Dylan komt het zeker ook toe; maar Leonard Cohen
was veel meer dan Dylan een gelovige die op zoek was naar
God. Leonard Cohen bezingt een geloofsweg door diepe en
duistere dalen heen. In heel zijn oeuvre klinkt het besef
door dat dat niet anders kan. Maar op de laatste CD die
kort voor zijn dood uitkwam, “You want it darker”, klonk
het sonoorder en vromer dan ooit. Hij was een profeet en
theoloog van onze tijd. Zijn vroomheid en spiritualiteit zijn
actueel. Het is een spiritualiteit die Jodendom en
Christendom verenigt en ook dat vind ik bijzonder.
Ik hoop dat er nog eens een kerkelijke liedbundel komt
waarin zijn liederen een plaats krijgen. Met “Halleluja” is
dat al gebeurd, maar met een tekst die niet meer op Cohen
teruggaat. Een ander lied vindt u hieronder. Het is
Anthem, dat uitkwam in 1992 op het album The Future.
Het titelnummer van dat album klinkt in de actualiteit van
vandaag huiveringwekkend; maar Anthem geeft hoop en
bemoediging. Het is zeker ook een adventslied. De vertaling
is van mij en ik geef hem dus graag voor beter en mooier.
Want ik ben geen dichter.
Frans van der Sar
De vogels zongen bij het ochtendgloren.
‘Begin opnieuw’, hoorde ik ze zeggen
Blijf niet stilstaan bij wat voorbij is
of bij wat nog komen gaat
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Ah, de oorlogen zullen opnieuw worden uitgevochten
De heilige duif, ze zal weer worden gevangen,
gekocht en verkocht en weerom gekocht.
De duif is nooit vrij.
Luidt de klokken zolang ze kunnen luiden.
Vergeet uw perfecte gaven
In alles zit een barst. Zo komt het licht binnen.
We hebben gevraagd om tekenen.
De tekens werden ons gestuurd:
het geboortebegin verraden, het huwelijk verlopen,
ja, het weduwschap van elke regering.
Tekenen die we allen kunnen zien
Ik kan niet meer verder gaan met die wetteloze massa.
Terwijl de moordenaars op hoge posities
hun gebeden luidkeels uitspreken.
Maar ze hebben opgeroepen,
ze hebben een onweersstorm opgeroepen.
Ze gaan nog van mij horen.
Luidt de klokken zolang ze kunnen luiden
Vergeet uw perfecte gaven.
In alles zit een barst. Zo komt het licht binnen.
Je kunt de delen optellen
maar de uitkomst weet je niet.
Je kunt een mars opstarten,
er is geen tromgeroffel.
Elk hart, elk hart zal tot de liefde komen,
maar als een vluchteling.
Luidt de klokken zolang ze kunnen luiden
Vergeet uw perfecte gaven.
In alles zit een barst . Zo komt het licht binnen!
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NIEUWS UIT DE VPKB
SLOTVERKLARING SYNODE VPKB 2016
De Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België
hield haar tweedaagse synode te Vaalbeek op 12 en 13 november. De bijeenkomst werd geopend met het lezen van
Jozua 1, en daarmee was meteen het thema gegeven voor
deze vergadering: “de nieuwe generatie”. Een nieuwe generatie neemt de verantwoordelijkheden over en zorgt voor de
continuïteit en voortgang, maar vooral: ze zal de kerk hervormen en antwoorden geven op nieuwe vragen. En dat in
de geest van Jozua 1 vers 9: “sterk en moedig”.
Onze voorzitter verwees in zijn openingsrede o.a. naar volgend jaar, als Luthers optreden van 1517 gevierd wordt.
Laat het niet in de eerste plaats een herdenken zijn van
een historische gebeurtenis – aldus de voorzitter – maar
veeleer een aansporing om in het voetspoor van Luther de
kerk steeds opnieuw te hervormen.
De Synode heeft belangrijke beslissingen genomen voor de
herziening van constitutie en kerkorde, opdat deze ook in
de komende jaren goed zouden functioneren.
Uitgebreid wordt stilgestaan bij jeugdwerking en catechese.
En de toekomst is al evenzeer thema bij de bespreking van
het rapport van de werkgroep “Eigentijds Kerk Zijn”, ook al
blijkt die materie nog complexer dan gedacht en zal het gesprek daarover volgend jaar voortgezet moeten worden.
Uiteraard worden ook vele praktische en zakelijke besluiten genomen die noodzakelijk zijn voor de goede gang van
zaken van de plaatselijke kerken, de districten, Synodale
Raad en de synodevergadering.
Een belangrijke stap wordt gezet in het langjarige maar belangrijke proces dat er toe moet leiden dat de VPKB als onDe Brugse Kerkbode,
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derdeel van de Reformed Churches wereldwijd, zich opnieuw positioneert in de tegenstellingen van 500 jaar geleden.
Hoe ongewis de toekomst van de VPKB ook moge zijn, en
hoe moeilijk de situatie af en toe lijkt, de synodevergadering geeft blijk van grote eensgezindheid om die toekomst
tegemoet te treden, met, zoals in Jozua 1 vers 9, vertrouwen in onze God, “sterk en moedig”.
De commissie van advies: Brigitte Alessandroni-Fomine,
Joop van der Horst, François Choquet, Rudy Liagre

GEMEENTENIEUWS
Nieuwe tekst Onze Vader
Vanaf 27 november 2016 bidden Nederlandse en Vlaamse
katholieken een vernieuwde gemeenschappelijke versie van
het Onze Vader. Vanuit de gemeente kwam de suggestie
deze tekst over te nemen. De verandering t.o.v. de
woorden, die ons al vertrouwd zijn, is niet groot. Het zou
een teken kunnen zijn van de eenheid van de kerk in dit
land als dit oecumenisch gebed overal in dezelfde vorm
wordt gebeden.
De kerkenraad heeft er over gesproken maar wil er niet
over besluiten zonder de gemeente er over te horen. Een
overweging is wat de VPKB als geheel zal doen. Dat is nog
onbekend. Hieronder vindt u de tekst zoals die vanaf 27
november in de Vlaamse en Nederlandse parochies zal
worden gebeden. U kunt meer vinden over de nieuwe tekst
op: kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/dossier-nieuw-onzevader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
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Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid
LUTHERREIS IN 2017
De kerkenraad van de Brabantdam-gemeente in Gent heeft
zich aangesloten bij de Lutherreis. Het resultaat is dat de
beschikbare plaatsen nu volledig zijn gevuld. In februari
moet er zekerheid zijn over de definitieve deelname. In
januari zullen daarom de deelnemers van onze gemeente
die zich hebben aangemeld worden gevraagd om een
aanbetaling van 40€ te doen zoals dat ook in Gent is
gebeurd of het volledige bedrag van 400 € over te maken.
Ik ben erg blij met dit resultaat. Daarmee kunnen de
kosten van de bus en de gidsen laag blijven. Wat overblijft
van de reserve zal worden teruggegeven.
Frans van der Sar

EEN VERHAAL VAN LICHT EN HOOP
De microkrediet organisatie Oikocredit brengt al meer dan
veertig jaar licht en hoop in vele ontwikkelingslanden. Met
haar nieuwe investeringsprogramma voor zonne-energie
voor thuisgebruik wordt het brengen van licht wel heel
concreet: licht om bij te lezen en te werken!
“Veel families in West-Afrika hebben geen toegang tot
elektriciteit en spenderen tot 30% van hun inkomen aan
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DECEMBER/JANUARI 2016-17, bladzijde 13

vervuilende brandstoffen zoals kerosine, kaarsen en
batterijen,” zegt Johan Elsen, directeur van Oikocredit
België. “Dat is niet alleen duur en klimaatonvriendelijk,
maar ook ongezond. Met deze investering geven we mensen
directe toegang tot betaalbare, duurzame en gezonde
energie, een klimaatdoelstelling waar Oikocredit België de
komende jaren fors op wil inzetten.”
De milieuvriendelijke thuissystemen die Oikocredit
financiert bevatten, naast een zonnepaneel en batterij,
twee lampen, een gsm-oplader, een zaklamp en een radio.
De impact van zo’n pakket op één familie is enorm. “Zo
moeten mensen geen kilometers meer lopen enkel om hun
gsm op te gaan laden en is er ’s avonds nog verlichting in
huis voor het schoolwerk van de kinderen. Dat maakt een
groot verschil in het dagelijks leven van veel gezinnen.
Door een systeem van afbetaling via de mobiele telefoon
kunnen bovendien ook mensen met een laag inkomen of
zonder bankrekening – dat is meer dan een derde van de
West-Afrikanen – zich zo’n zonne-energiepakket aanschaffen. Tegen 2020 wil Oikocredit 300 miljoen investeren in
projecten rond hernieuwbare energie zoals dit in WestAfrika.
Oikocredit is ontstaan binnen de oecumenische beweging.
Tijdens de vierde Assemblee van de Wereldraad van
Kerken te Uppsala (Zweden) in 1968 rees de vraag naar de
manier waarop kerken hun geld beleggen. Hierop ontstond
het plan om een eigen kerkelijk beleggingsfonds op te
richten. Dit fonds mocht niet gericht zijn op winstmaximalisatie, maar op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden door middel van het verstrekken van kleine
leningen (microkredieten) aan arme ondernemende
mensen die niet kredietwaardig zijn voor de banken.
Inmiddels is Oikocredit uitgegroeid tot een organisatie van
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€ 1,1 miljard met 51000 investeerders en 800 locale partners en 46 miljoen klanten (personen, gezinnen, bedrijfjes).
Voor het aantrekken van investeringen wordt er gewerkt
met landelijke co-operaties die aan de specifieke eisen van
het land voldoen. Ook kleine beleggers in België kunnen
hierin mee participeren.
Met een belegging in Oikocredit creëer je een enorm sociaal
en ecologisch rendement. Tegenwoordig krijg je er bovenop
nog een financieel voordeel: Oikocredit keert al jaren een
stabiel dividend van 1,25%!
Onze diaconie beperkt zich tegenwoordig tot het steunen
van de Belgische landelijke organisatie: investeringen,
kapitaal voor langere tijd vastleggen, liggen niet op onze
weg. Uiteraard moedigen we u wel aan om te investeren.
Contact opnemen kunt u per e-mail en ook investeren kan
volledig digitaal . Voor uitgebreide informatie kunt u op de
website kijken: be@oikocredit.org
U kunt ook schriftelijk of telefonisch contact opnemen:
Oikocredit-be; Huidevettersstraat 165; 1000 Brussel;
tel. : 0473837145.
Jan van Groenigen
INWIJDING VAN LODE AERTS TOT BISSCHOP
Op 5 oktober werd Lode Aerts door Paus Franciskus tot
bisschop van Brugge benoemd. Voor zijn inwijding op 4
december mocht uw predikant een uitnodiging ontvangen.
Het is een vreugdevolle vervulling van een lange vacature!
Op de uitnodiging staat: ‘Ik ben heel dankbaar om alle
steun en gebed voor het bisdom Brugge, waarvoor ik mij
met hart en ziel wil inzetten”. De leus van de nieuwe
bisschop in het bisschoppelijk zegel is: ‘Preciosus in oculus
suis”. Het is ontleend aan Jesaja 43,4: Wij zijn oneindig
kostbaar in Gods ogen. Als protestantse gemeente bidden
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DECEMBER/JANUARI 2016-17, bladzijde 15

wij Lode Aerts van harte toe dat hij deze kostbaarheid mag
ervaren in een ambtsvervulling die hem en het bisdom
Brugge tot zegen zullen zijn!
Frans van der Sar
ZONDAG 1 JANUARI GEEN DIENST
Er is geen dienst op zondag 1 januari. U bent van harte
welkom in de dienst van Ds. Alexander Eberson in Knokke,
aanvang 10:30, adres Zoutelaan 84.
VAKANTIE PREDIKANT
Van 26 december t/m 6 januari is uw predikant weer met
vakantie in Israel. Als u in deze periode een predikant
nodig hebt, wendt u zich dan tot een kerkenraadslid.

KINDERNEVENDIENST
In december is er weer kindernevendienst op de 4e zondag,
25 december, Kerstmis.

AGENDA
Kerstzangavond: Zaterdagavond 17 december; aanvang
20:00 uur.
Nieuwjaarsreceptie: Zondagmorgen 15 januari na de
dienst
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website
De Brugse Kerkbode,
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 11 DECEMBER
Gastpredikant

Ds. Herman Fresen

Ziekenhuispastor in Antwerpen

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Hans Helsen
Mevr. A. Laureys-Kutsch
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Collecte
Koffiedienst

Plan International
Fam. A. Michiels-Ameel
ZONDAG 18 DECEMBER

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F. S. J van der Sar
Dhr. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Hans Helsen
Mattheüs 1,18-25; Dhr. P. Hellebuck
Mevr. C. Bauwens
Kerk
Fam. J. Klifman

ZONDAG 25 DECEMBER; KERSTMORGEN
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F. S. J van der Sar
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dimos de Beun
Lucas 2,1-20; Mw. A. Laureys-Kutsch
Mevr. M. Lammens
Ik help een kind
Mevr. J. Lagauw-Wage

Zondag 1 januari geen dienst; U bent welkom in Knokke

ZONDAG 8 JANUARI; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Hoofdlezing
Babyoppas
Koffiedienst

Ds. F. S. J van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mattheus 2,1-12; Mw. D. Constant
Mevr. A. Laureys- Kutsch
Fam. W. Buijs

ZONDAG 15 JANUARI; NIEUWJAARSRECEPTIE
Predikant
Ouderling

Ds. F. S. J van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
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Diaken
Hoofdlezing
Babyoppas
Koffiedienst

Mw. M. Lammens
Johannes 2,1-11; Mw. H. Coudyser
Mevr. C. Bauwens
Fam. J. van Groenigen
ZONDAG 22 JANUARI

Predikant
Ouderling
Diaken
Hoofdlezing
Babyoppas
Koffiedienst

Ds. F. S. J van der Sar
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Mattheus 4,12-22; Mw. A. Klifman
Mw. M. Lammens
Fam. A. Deceuninck
ZONDAG 29 JANUARI

Predikant
Ouderling
Diaken
Hoofdlezing
Babyoppas
Koffiedienst

Ds. F. S. J van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mattheus 5,1-12; Dhr. P. Hellebuck
Mevr. A. Laureys- Kutsch
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens

ZONDAG 5 FEBRUARI; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Hoofdlezing
Babyoppas
Koffiedienst

Ds. F. S. J van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Matth. 5,13-16; Mw. A. Laureys-Kutsch
Mevr. C. Bauwens
Fam. W. ten Kate

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 12
februari Dhr. A. Eversen en Mw. A. Villa; 19 februari Fam. P.
Luteijn; 26 februari Fam. J. Klifman; Mevr. J. Lagauw-Wage.
.
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BETHLEHEM

VREDE OP AARDE
IN DE MENSEN VAN GODS WELBEHAGEN!
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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. 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
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