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Inleidend woord
Wat vliegt de tijd toch. Want voor u ligt alweer het zomernummer
van de Brugse kerkbode. De overdenking staat geheel in het teken van het getal ‘twee’: een getal dat gaat over verbondenheid.
U wordt meegenomen naar Prediker 4 en Gen 2: dat het beter is
om met z’n tweeën te zijn, want een mens is immers niet bedoeld
om alleen te zijn. En we stuiten daarbij op het drievoudig koord
van Prediker, een krachtig symbool van liefde en verbondenheid.
En dat brengt ons ook bij de dankbare verhalen in de rubriek
wel en wee, waar de dankbaarheid ervan af spat: om de rijke
zegen van een 50-jarig huwelijk en een vertederend weerzien. U
leest ook het laatste nieuws rond de erediensten die voorlopig
nog online blijven. Toch is er heel wat gemeentenieuws te melden: een bijzondere Bijbelgesprekskring in het vooruitzicht, en
een gemeentewandeling. Ook in Oostende zitten ze niet stil, en
is er veel goed nieuws te melden. Namens de redactieraad wens
ik u veel leesplezier. Dat gezegend mag zijn deze zomertijd, de
zon op je huid, van voorzichtig en schamper op weg gaan, en
uitzien naar de dag waarop wij elkaar weer ontmoeten.
Ds. Jannica de Prenter
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Overdenking: samen sta je sterk!
Prediker 4:7-12
7Ik vestigde mijn aandacht nog op iets anders onder de zon, en ook dat is
leegte. 8Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar
toch zwoegt hij almaar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest.
Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens van het leven?
Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. 9Je kunt beter met zijn tweeën
dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. 10Wanneer
twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer
overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij
heeft niemand die hem op de been helpt. 11Wanneer je bij elkaar slaapt,
geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het
ooit warm? 12En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij
aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit
drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

De zin van relaties
Relaties geven een mensenleven een onuitsprekelijke zin. Wij
mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Natuurlijk heeft ieder
mens er soms behoefte aan om alleen te zijn. Een tijdje alleen
zijn kan zalig en zelfs heilzaam zijn. Maar zonder verbintenissen,
verkommert een mens. Als we iets hebben geleerd van de lockdown dan is het wel hoe wij opleven van menselijk contact. Wie
een partner heeft, mocht zichzelf beschouwen als een gezegend
mens. Anderen hadden minder geluk, en werden letterlijk terug
geworpen op zichzelf. Een telefoontje, een kaartje, een babbel of
wandeling op afstand, zijn dan momenten waar je van opleeft. In
deze overdenking neem ik u mee naar Prediker 4 en Genesis 2,
en wil ik met u nadenken over de kracht van samenzijn en verbinding tussen mensen. Want een mens kan niet leven voor zichzelf alleen.
Twee: getal van relaties
Twee is beter dan alleen, zegt Qohelet – de dichter van het boek
Prediker. Het getal ‘twee’ is een relationeel getal. Twee is het getal
van verbinding. Twee staat voor samen. Mensen hebben elkaar
nodig. Daar staat ook de Bijbel bol van. ‘Alle schepselen bestaan
in paren’ (Sirach 42:24), vertelt de schrijver van het boek Jezus
Sirach. Een sprekend zinnetje, dat verwijst naar het vloedDe Brugse Kerkbode,
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verhaal in Gen 7, waar alle dieren in paren naar de ark trekken
(Gen 7:14-15). Ook in Gen 7 valt het getal twee: ‘alle wezens
waarin levensadem was, kwamen twee aan twee bij Noach in de
Ark’. Maar het getal twee staat ook voor dualiteit, voor ik en de
ander: het getal twee als getal van vergelijking. Zodra we een ander ontmoeten, beginnen we onszelf onbewust te vergelijken. Wie
van ons is beter, sterker, slimmer, interessanter? Jezelf vergelijken met een ander hoeft niet verkeerd te zijn. We kunnen immers veel van elkaar leren. Maar het kan ook doodvermoeiend
zijn. Jezelf vergelijken, de onbewuste drang om beter te willen
presteren dan de ander, dat concurrerende in ons, is ook een
voedingsbodem voor gevoelens van rivaliteit, jaloezie en afgunst.
Mensen kunnen elkaar het leven soms letterlijk zuur maken. We
hoeven maar te denken aan Kaïn en Abel, Jakob en Ezau, de
parabel van de jongste en de oudste zoon.
Een groot verdriet onder de zon
In Pr 4:7-12 kijkt Qohelet naar de zin van relaties. Deze passage
bestaat uit twee gedeeltes. In het eerste gedeelte in vv. 7-8, kijkt
Qohelet naar relaties vanuit het perspectief van de éénling. Qohelet die steeds de horizon afspeurt naar zin en naar geluk, heeft
onder de zon opnieuw een groot verdriet ontdekt. Het gaat hem
om het getob en gezwoeg van de eenling. Wanneer Qohelet in
vers 8 de mens beschrijft die helemaal alleen is, dan speelt hij
met de getallen één en twee: ‘er is een éénling’ (ʾęḥāḏ), zegt hij,
‘zonder een tweede (šēnî) erbij’. Qohelet heeft het over de man
zonder zoon of broer,
de mens zonder familie
en nageslacht. Qohelet
spreekt hier vanuit de
wijsheid van het Oude
Nabije Oosten, waar
een rijk nageslacht gezien werd als een gave
Gods, een rijke zegen.
Alleen blijven is een
groot
verdriet,
een
Alleen is maar alleen © Pixabay
leegte onder de zon.
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Blijven zwoegen
Maar Qohelet heeft ontdekt dat het missen van nageslacht niet
het enige verdriet is waar de eenling mee te maken krijgt. Wie
alleen is, dreigt ook snel opgesloten te raken in het werk. Als je
alleen bent, kun je de neiging hebben om maar door te blijven
gaan, want er is niemand die je aandacht vraagt. Qohelet stelt
dan ook vast dat er geen ‘einde komt aan het gezwoeg’. We komen nu het woord ʿāmāl tegen, een woord dat Qohelet vaker gebruikt (Pr 2:18,21; 3:9; 4:4,6; 6:7; 9:9; 10:15). Het betekent niet
alleen ‘werk’, maar ook ‘moeite’ of ‘gezwoeg’. Qohelet bedoelt dat
er een zwaarte uit kan gaan van het werk: het is uitputtend en
vermoeiend. Qohelet komt ook tot de conclusie dat alleen zijn,
en maar blijven werken, weinig bevrediging met zich meebrengt.
Het werk brengt rijkdom met zich mee… maar wie rijkdom vergaart, wil er steeds meer van hebben: het oog raakt er niet van
verzadigd. En dat roept vragen op bij Qohelet: voor wie werk ik
eigenlijk zo hard? Waar doe ik het allemaal voor?
Een negatieve kijk op werk?
Je zou kunnen denken dat Qohelet wel heel negatief kijkt naar
werk. Werk geeft toch ook voldoening, en doel aan het leven?
Maar voor Qohelet is het werk an sich niet negatief. Een eindje
verderop in het boek zou Qohelet zeggen: ‘doe wat je hand te
doen vindt; doe het met volle inzet’ (Pr 9:10). Waar Qohelet kritische vragen bij stelt is het harde werken in en voor zichzelf
omdat niemand ervan kan genieten. Wie steeds maar weer door
blijft werken en zich blijft aftobben komt niet tot genieten, want
er is niemand om de rijkdom mee te delen. En daar komt nog bij
dat er bij het sterven niemand is om de rijkdom aan na te laten.
Een ander perspectief
In het tweede gedeelte (vv. 9-12), komt hetzelfde thema terug,
maar dan vanuit het perspectief van het ‘samenzijn’. Zo zet Qohelet alleen zijn en samenzijn dus scherp tegen elkaar af. Dit
gedeelte heeft een mooie structuur. Qohelet komt met vier argumenten waarom samenzijn beter is dan het alleen zijn. De argumenten staan ingeklemd tussen twee conclusies die elkaar versterken: ‘met z’n tweeën zijn is beter dan alleen zijn’ (Pr 4:9a) en
‘een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken’ (Pr 4:12b).
De Brugse Kerkbode,
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Pr 4:9a
Pr 4:9b-12a
Pr 4:12b

Het is beter met z’n tweeën te zijn, dan alleen
Argumenten
Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken

Met z’n tweeën sta je
sterker
In vers 9b horen we het
eerste argument, dat
voortbouwt op de eerste
conclusie: het is beter
samen te werken dan alleen, want dan is er een
goed loon. Samen kun je
een beter resultaat verwachten. Het tweede arSamen sta je sterker © Pixabay
gument volgt in vers 10:
het is beter om in tweetallen te werken. Want als de één valt, is
er tenminste een ‘gabber’, een vriend om de ander te helpen opstaan. In het derde argument in vers 11, heeft Qohelet het over
het ‘samen liggen’. Traditioneel werd dat ‘samen liggen’ gezien
als een verwijzing naar het huwelijk. Maar dat is hier niet heel
erg waarschijnlijk, want Qohelet heeft tot nu toe steeds gesproken over arbeid. Het is dan ook aannemelijker om hier aan arbeiders te denken die niet thuis kunnen slapen. Wanneer zij in
de buitenlucht de nacht door moeten brengen, kunnen zij zich
in ieder geval warmen aan elkaar. Het vierde argument volgt in
vers 12a: met z’n tweeën kun je gemakkelijker een belager verjagen dan in je eentje. Met z’n tweeën sta je veel sterker.
Als een drievoudig koord
Deze vier argumenten bouwen op tot de slotconclusie in vers
12b: ‘een drievoudig koord wordt niet snel verbroken’. Dit is vermoedelijk een oud spreekwoord geweest. Hier valt te denken aan
een snoer dat in drie strengen is vervlochten, die samen het ene
touw sterk maken. Qohelet maakt hier duidelijk dat wij mensen
sociale wezens zijn. Samen is beter dan alleen. De mens is niet
bedoeld om een ‘Einzelgänger’ te zijn. Wie helemaal op zichzelf
leeft, gaat tobbend door het leven. En hoewel Qohelet vooral
voorbeelden gebruikt die gaan over arbeid, zijn de inzichten waar
De Brugse Kerkbode,
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hij bij uitkomt toepasbaar op het hele leven. Relaties geven ons
leven zin. De mens is nu eenmaal niet bedoeld om helemaal alleen te zijn. Mensen hebben gemeenschap nodig om gelukkig te
kunnen zijn.
Geschapen als helper voor de ander
‘Het is beter met z’n tweeën te zijn, dan alleen’ (Pr 4:9), doet ook
sterk denken aan het tweede scheppingsverhaal in Gen 2. Wanneer God na al zijn scheppingswerk naar Adam kijkt, naar de
eerste mens, ziet de Enige een wezen dat ten diepste alleen is.
God besluit dat een dergelijke eenzaamheid niet goed is. Er is
iemand anders nodig, zodat het leven genoten kan worden. En
de Enige besluit om voor de mens een helper te maken.
Gen 2:18
God de HEER dacht: het is niet goed dat de mens alleen is,
ik zal een helper voor hem maken.

In Gen 2:18 komen we het woordje ʿēzęr tegen, dat ‘hulp’ of ‘helper’ betekent. In de Psalmen is het vaak God die als helper wordt
aangeduid; God is voor de mens een helper. De Enige is een helper, die de mens opricht, die barmhartigheid toont, en de ziel
van de mens schraagt.
Psalm 30:11
Luister Heer, en toon uw genade,
Heer, kom mij te hulp.
Psalm 54:6
Zie, God is mijn helper,
de Heer is het die mijn leven draagt.

Niet boven elkaar, maar naast elkaar
Het woord ‘helper’ heeft in Gen 2 niet in de eerste plaats te maken met inferioriteit en superioriteit. Helper drukt hier uit wat
Qohelet uitlegt met het beeld van de arbeiders: iemand die je
helpt opstaan als je valt, iemand die je warmte geeft. Het verhaal
in Gen 2 laat heel mooi zien hoe God gericht is op het geluk van
de mens. De Enige gaat zelf op zoek naar een passende helper.
Alle levende dieren en alle vogels brengt hij naar de mens. De
mens geeft hen namen, maar onder hen is geen helper die de
mens echt kan vervullen. Dan besluit God om uit de rib van
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Adam en Eva in het paradijs © Marc
Chagall

Adam een tweede mens te vormen,
die vrouw zal heten. De Rabbijnen
leggen heel mooi uit dat het veelzeggend is dat de vrouw uit de rib
(ṣēlāʿ) of zijde van de man wordt geschapen. De ribben vormen het
midden van het lichaam. Het gaat
hier om een hulp die op hetzelfde
niveau staat: “niet uit het hoofd van
de mens werd de vrouw genomen
omdat zij niet boven hem zou staan;
niet uit de voeten van de man is zij
genomen, opdat zij niet onder hem
zou staan, maar uit de zijde van de
man werd zij genomen opdat ze op
gelijke hoogte zou staan” (Ellen van
Wolde, Verhalen over het begin,
1995: 64-65).

Gen 2:22-23
Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde,
God, de Heer, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.
Toen riep de mens uit: ‘eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, één die zal heten: vrouw, één
uit een man gebouwd’.

Gelijkvormigheid
De mens krijgt nu ook een nieuwe naam. Niet langer wordt over
‘adam’ gesproken, maar over ʾîš en ʾiššâ, over ‘man’ en ‘mannin’.
Het scheppingsverhaal in Gen 2 is ongetwijfeld geschreven vanuit een mannelijk perspectief. Want zeg nou zelf: een vrouw
‘mannin’ noemen… is dat niet heel ‘mannelijk’ gezegd? Maar je
kunt ook anders kijken. Met de schepping van de vrouw, begint
er iets nieuws. Vanaf nu krijgen de mensen een nieuwe naam:
ʾîš en ʾiššâ zullen zij heten. De gelijkvormigheid in de namen zegt
iets over hun wezensverbondenheid. De mens is een relationeel
wezen. Het wezen van de man is verbonden met de vrouw. Ze
zijn gemaakt om elkaar tot helper te zijn.

De Brugse Kerkbode,

JULI - AUGUSTUS 2020, bladzijde 7

Samen optrekken
Ook in het Nieuwe Testament speelt het getal twee een belangrijke rol, als getal van verbondenheid. Jezus zond de leerlingen
twee aan twee uit om het evangelie te verkondigen (Mc 6:7). Hij
draagt hen op om niets mee te nemen: geen brood, geen reistas
en geen geld. Met alleen een stok in hun hand, gaan ze op weg.
Wekenlang trekken ze verder: soms in de zon, maar vaak ook
door regen en wind, steeds weer aangewezen op elkaar. Dat gaat
natuurlijk niet altijd goed. Waar mensen samen komen en met
elkaar optrekken, ontstaan ook conflicten. In Matt 18 drukt Jezus de leerlingen op hun hart dat ze samen moeten werken in
het oplossen van conflicten. Wanneer het gesprek tussen mensen maar vast blijft lopen en elke poging tot verzoening stukloopt, is het nodig om met twee of drie het probleem aan te pakken. Jezus zegt hier: probeer het niet alleen op te lossen, maar
neem twee getuigen mee voor een gesprek.
Mattheüs 18:15-20
Als één van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover
onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee,
zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee
getuigen. Als ze niet naar hen luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen
dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie: al
wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn,
en al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.
Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel
het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn
naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Van twee naar drie
‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in
hun midden’ (Matt 18:20): het is een zinnetje dat hoop en moed
geeft, in deze onzekere tijden waarin wij langzaam leren leven
met het coronavirus. Hoe wij ook samenkomen: in online erediensten of in een kleine gesprekskring… wij mogen geloven dat
Christus in ons midden is. Het is ook een zinnetje dat sterk doet
denken aan het drievoudig koord in Prediker 4. Net als in Matt
18, is er in Pr 4:7-12 een overgang van twee naar drie.
De Brugse Kerkbode,
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Steeds heeft Qohelet
over het getal twee gesproken en heeft hij
benadrukt dat het beter is om met z’n
tweeën op te trekken.
Naar nu noemt hij een
derde. Zowel in de
Joodse als in de christelijke traditie, is het
drievoudig koord een
Een drievoudig koord wordt niet snel verbroken
symbool
geworden © Pixabay
voor het verbond tussen bruid en bruidegom, waar God als sterke en onmisbare
derde wezenlijk bij betrokken is. In die zin verwijst het getal drie
naar het verbond tussen man en vrouw, waar God als getuige bij
betrokken is. Een verbond waar man en vrouw, zowel met elkaar
als met God verbonden en vervlochten zijn, is oersterk.
God: drie personen verbonden met elkaar
De kerkvaders hebben in het drievoudig koord een verwijzing
naar de triniteit gezien. Het wezen van God is immers door en
door relationeel. God is in zichzelf een intieme relatie, waarbij
Vader, Zoon en Geest elkaar wederzijds doordringen en elkaar
oproepen. In de theologie wordt dit perichorese genoemd: de
macht van de Vader roept om de liefde van de Zoon die zichzelf
belangeloos geeft op het kruis, en de kruisdood van de Zoon
roept om de Geest die de trooster is en die uitgaat van de Zoon
en de Vader. Het is een prachtig beeld van verbondenheid: zo
geënt zijn op elkaar, dat je elkaar tot in je diepste wezen doordringt. Moge de liefde en de verbondenheid van de Vader, de
Zoon en de Geest ook in ons leven, dat wij elkaar doordringen
met vriendelijkheid en liefde. Want hoe heerlijk, hoe goed is het
niet, als broeders en zusters samenleven (Ps 133:1). Dat wij verbonden blijven, want daar waar vriendschap is en liefde, daar is
God in ons midden. Ubi Caritas!
Ds. Jannica de Prenter
De Brugse Kerkbode,
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Gemeentenieuws Brugge
Doe mee aan de foto van de week
Wellicht is het je opgevallen: in de zomerreeks met online diensten over de profeet Jeremia zit een element ‘foto van de week’.
Een heel hartelijke uitnodiging om daaraan mee te doen! Stuur
een foto door die te maken heeft met de schepping. Je kunt daarbij denken aan positieve ervaringen zoals schoonheid en verwondering, maar ook aan negatieve. Misschien zie je droogheid of
vervuiling in je omgeving? Of misschien werd je blij van de natuur tijdens een mooie wandeling, of van de bloemen en planten
in de tuin. Maak daar een foto van en stuur die per email door
naar: j.a.deprenter@gmail.com. En als het lukt: een gedachte,
een wens, of droom die je hebt voor de schepping. De inzendingen worden op een creatieve manier verwerkt in de diensten. Zo
zijn er nog meer mensen bij de dienst betrokken.

Contextueel Bijbellezen

De Brugse Kerkbode,
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In de maand juli is er een bijzondere Bijbelgesprekskring in ’t
Keerske. In een kleine groep gaan we aan de slag met contextueel
Bijbellezen: een methodiek die bijzondere aandacht heeft voor
verschillende contexten: onze eigen context, de context van de
maatschappij en de context van de Bijbel. Het is een leesmethode
die je uitnodigt om verhalen uit de Bijbel op je
eigen ervaringen te leggen, en relevant te laten
zijn voor het leven van
alle dag. Contextueel
Bijbellezen lijkt ook heel
geschikt te zijn om met
elkaar in gesprek te
gaan over onze ervaringen van kwetsbaarheid tijdens de lockdown. De aanpak is gericht op kleine groepen en past ook binnen
de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften die nu van kracht zijn.

Contextueel Bijbellezen geeft
je een kans om met elkaar zin
en duiding te geven aan
moeilijke ervaringen, door te
luisteren naar elkaar en de
Bijbel.

Opgave is vereist en kan tot
maandag 6 juli. Zoals blijkt uit de
flyer (ook in deze kerkbode) is dit
een initiatief van Ds. Bert Dicou
(Protestantse kerk de Wijngaard)
en onze predikant. Voor meer info
zie ook:

https://nl.protestant.link/events/kom-op-verhaal-met-contextueel-bijbellezen-juli/

Bijbelbabbel
Elke vrijdagavond om 19.30 uur is er ook
weer Bijbelbabbel in onze kerk o.l.v. Albert
Eversen en ds. Jannica de Prenter. We volgen een psalmenboekje met de Psalmen in
de Bijbel in gewone taal, we stellen vragen,
en babbelen volop: wat ons inspireert, wat
ons bezig houdt en waar we van dromen.
Voel je welkom om aan te sluiten.
De Brugse Kerkbode,
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Wandeltocht met de
gemeente
Zet zaterdag 5 september alvast
in de agenda, want dan hopen
we een gemeenteactiviteit te organiseren: een wandeltocht, met
daarna aansluitend een gebedsmoment en voor wie dit wenst de
mogelijkheid om nog een versnapering te nuttigen. We hopen dit
in en rond het domein van de
Abdij Zevenkerken te kunnen organiseren. Samen wandelen kan heerlijk zijn en nodigt vaak uit
tot mooie gesprekken. Wandelen kan op afstand, en ook in de
bistro en op het terras is veel ruimte. Wie het wandelen niet ziet
zitten, kan naar hartenlust relaxen bij de bistro of stilvallen in
de kerk, en later aansluiten bij het gebedsmoment. Dit is een
initiatief van de kerkenraad en vzw de vrienden. Binnenkort mag
u een uitnodiging verwachten, per mail of post.
Leestip voor de zomer
Het Vlaams/ Nederlands
Bijbelgenootschap maakte
voor deze zomer een leesplan over vrijheid. Vrijheid
is een belangrijk thema in
de Bijbel. Maar dit jaar
werd in de maand mei ook
75 jaar vrijheid herdacht.
Het thema vrijheid houdt ons bezig want met veel van onze vrijheden moeten we sinds de coronacrisis anders omgaan. Het leesplan bevat een leesrooster, meditaties en overdenkingen. U kunt
dit mooie en aansprekende boekje gratis bestellen via het VBG:
https://www.bijbelgenootschap.be/vrij-vbg/.
Heel warm aanbevolen! Vanaf september biedt het VBG ook een
leesplan aan over de schepping met aansprekende teksten die
verwonderen en verbazen. Ds. Trees van Montfoort, Krijn Pansters en onze eigen predikant schreven mee aan een serie
kleine overdenkingen bij de teksten.
De Brugse Kerkbode,
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Een nieuw Avondmaalstel
Het wordt steeds duidelijker dat het coronavirus nog lang niet
uit ons leven verdwenen is, en dat wij moeten leren leven met
het virus. Daarom schafte de kerkenraad een nieuw avondmaalstel aan: een stijlvol dienblad in zilverkleur, met een inlegblad
waar kleine glazen drinkbekers in passen. Van dit dienblad hebben we nu drie exemplaren. Uit zorg voor ieders gezondheid zult
u voortaan bij het Heilig Avondmaal uw eigen drinkbeker krijgen.
De kerkenraad zal zoeken naar een vorm die zoveel mogelijk aansluit bij de Avondmaalsvieringen, zoals wij dat gewend zijn. Vanwege de coronamaatregelen zullen er echter ook veranderingen
zijn, waar we allemaal aan moeten wennen. Daarbij zal afstand
houden leidend zijn. Van één ding is de kerkenraad overtuigd:
in gesprek met elkaar, zullen wij komen tot een vorm die veilig
is, maar ook recht doet aan dit heilig sacrament. Want de eerste
keer dat wij weer het Avondmaal vieren, moet een dienst zijn om
niet te vergeten.
De Kerkenraad
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W

el wee…
en

Dankbaarheid in goede en kwade dagen.
Wij zijn dankbaar, heel dankbaar dat wij elkaar 50 jaar geleden het ja-woord gaven en
dat dit huwelijk werd ingezegend in de hervormde kerk van Ophemert (een dorpje in de
Betuwe).
Wij zijn dankbaar voor die vele, vele goede jaren die wij samen hebben mogen beleven en
nog beleven.
Wij zijn dankbaar voor onze fantastische kinderen en kleinkinderen.
Wim en Riek ten Kate-van de Westeringh,
2 juli 1970- 2 juli 2020.

Wij zijn dankbaar voor onze kerk in Brugge, waar wij als “Hollanders” zoveel vriendschap ervaren.
Wij zijn er dankbaar voor dat wij onze talenten hebben kunnen
gebruiken om in deze kerk vele jaren actief vrijwilliger te mogen
zijn.
Boven ons bed hangt al jaren deze nostalgische tekst, en deze bede is waar geworden in
onze 50 huwelijksjaren. Wij hebben “Zijn rijken zegen” ervaren, wij zijn echter ook niet gespaard gebleven van moeilijke tijden, maar
onze dankbaarheid overwint.
Wim en Riek

Zo wisselt regen af met zonneschijn,
’t is of de uren in het zonlicht korter zijn.
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Tot wij weer elkaar ontmoeten?
Het begon met strenge waarschuwingen in de residentie waar
onze lieve ouders wonen: geen lijfelijk contact meer, ontsmetten,
maskers voor iedereen.
Toch zagen we elkaar wel door te Face-timen, bij het doorgeven
van de wekelijkse, ontsmette boodschappen, een gemaskerde
blik achter het glas van twee glazen deuren. Een blik waar veel
berusting en droefheid in school. Hun tweede zoon, mijn broer,
was net overleden en een schoonzoon voerde in het ziekenhuis
een zware strijd tegen het dodelijke virus.
Het was veel om te dragen. Toch hielden pa en ma, zoals altijd
stand. Maar de weken werden maanden en de isolatie eiste haar
tol: vervreemding, angst, opstandigheid, radeloosheid…
Natuurlijk verlangden we elkaar te ontmoeten en toen dat mogelijk werd bleef er een ondertoon van angst en bezorgdheid. Het
werd een broze, weemoedige omhelzing maar tegelijk een dikke
kus vol wederzijdse dankbaarheid.
En we dachten aan hen, veraf en dichtbij, van wie het afscheid
blijft duren.
We moeten niet meer, we mogen …
Gaby

Gemeentenieuws Oostende
Herstart – zondag 5 juli houden
we de eerste dienst sinds maanden
in de Hazegraskerk. Er zullen ongeveer 19 zitplaatsen beschikbaar
zijn. Dat betekent dat bezoekers
zich vooraf dienen aan te melden
om te voorkomen dat we mensen
moeten teleurstellen met de mededeling dat het volzet is. Hiernaast
kunt u zien hoe de kerkzaal er momenteel uitziet.
VakantieBijbelFeest – in de laatste week van augustus houden
we voor de eerste keer een VakantieBijbelFeest voor kinderen in
de lagere-school-leeftijd in Oostende. Kinderen uit de wijk Hazegras en uit andere delen van Oostende kunnen dan op een
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speelse en feestelijke manier kennismaken met de Bijbelverhalen rondom Daniël. Op zondag 30 augustus willen we dat in de
namiddag dan afsluiten met een kinderviering.
Als de deuren definitief sluiten – dat gebeurde met de deuren van de Protestantse kerk in Wevelgem. Het kerkgebouw
zal worden omgebouwd tot woning. Het
zal daarbij herkenbaar blijven als kerkgebouw, maar er zullen geen diensten meer
gehouden worden. De laatste dominee
Marie-Claire Vandooren en haar man
Marc Vandenbossche namen met pijn in
het hart afscheid. Ze waren zo vriendelijk
om een kast, een lezenaar, kindermateriaal, Bijbels en liedboeken over te dragen
aan de Protestantse kerk in Oostende. Daar zijn we hen uiteraard zeer dankbaar voor.
Agenda juli/augustus 2020
zondag 5 juli

10:30 uur eredienst
in beperkte kring – vooraf melden!

zondag 2 augustus
woensdag 5 augustus

10:30 uur eredienst
14:30 – 16:30 uur eerste Koffiebabbel
zondag 16 augustus
10:30 uur eredienst
vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus VakantieBijbelFeest
zondag 30 augustus

n.m. Kinderviering

Elke woensdagnamiddag is de kerk open tussen 2:30 en 6:00u.
Actuele Info vindt u op de website:
www.protestantsekerkoostende.be
Dhr. Andries Boekhout
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VPKB Verklaring tegen racisme
De Verenigde Protestantse Kerk in België is geschokt door de moord op
George Floyd, begaan door een agent van het politiecorps van Minneapolis
die zolang met zijn knie op de nek van Floyd duwde totdat hij stierf. Helaas staat dit incident niet op zichzelf en hebben de Verenigde Staten een
lange en hardnekkige geschiedenis van wit racisme tegenover medemensen met een andere huidskleur.
Omdat de VPKB ervan overtuigd is dat alle mensen zijn geschapen naar
Gods beeld (Genesis 1:27), kan zij racisme, zowel op persoonlijk als institutioneel vlak niet anders betitelen dan zonde en een belediging van God
onze Schepper. Racisme staat haaks op onze geloofsovertuiging en gaat
lijnrecht in tegen het centrale liefdesgebod: "heb de Heer, uw God, lief met
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw
kracht... [en] heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker
dan deze." (Marcus 12:30-31).
De tragedie van de moord op George Floyd heeft wereldwijd protesten losgemaakt. Het is voor ons bemoedigend dat die protesten vaak geleid werden door jonge mensen en werden bijgewoond door een veelkleurig en
multicultureel publiek. Dat is, op zich, een teken van hoop.
Ook in ons land klonk collectieve verontwaardiging. Terecht werd er niet
alleen met de vinger naar de situatie in de Verenigde Staten gewezen.
Onze eigen samenleving is allerminst immuun voor racisme en xenofobie
en het is hoognodig dat wij de hand in eigen boezem steken.
In deze dagen worden we opnieuw gewezen op het koloniale verleden en
de diepe wonden die dat heeft veroorzaakt. Jonge mensen brengen een
hoogstnoodzakelijke discussie op gang over de standbeelden in onze publieke ruimte die dit koloniale verleden verheerlijken. We horen schrijnende verhalen over hoe vluchtelingen en asielzoekers worden bezien en
behandeld - aan de buitengrenzen van de Europese Unie en binnen de
landsgrenzen. Er is discriminatie op de woningmarkt, de arbeidsmarkt,
in de zorg en in het uitgaansleven. Er vindt etnische profilering plaats bij
ordehandhaving en er zijn rapporten over misdragingen in enkele politiecorpsen. Op sommige sociale media wordt racisme niet geschuwd en vindt
dit ongecontroleerd een uitweg.
Het is veelzeggend dat de VPKB in artikel 1 van haar Constitutie de Belijdenis van Belhar heeft opgenomen. Als Kerk hebben we een bijzondere
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat racisme in onze eigen geledingen geen kans krijgt. Daartoe moedigen wij plaatselijke gemeentes
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aan, dit onderwerp op de agenda te plaatsen en open gesprekken aan te
gaan over de mate waarin onze eigen gemeenten veilige en inclusieve plekken zijn.
In de bredere samenleving is er nood aan educatie van kinderen en jongeren die aandacht besteedt aan de geschiedenis van ons land, aan beter
begrip tussen bevolkingsgroepen en aan respect en waardering voor diversiteit.
In 2001 engageerde België zich in Durban tijdens de World Conference
against Racism om een nationaal actieplan tegen racisme uit te werken.
Het is teleurstellend dat zo'n plan er anno 2020 nog steeds niet is ondanks herhaalde beloften van verschillende regeringen. Toch zijn de problemen urgent. We hebben dringend nood aan tastbare en ambitieuze
acties. Het is de hoogste tijd. Wie niet deel is van de oplossing voor het
racisme, is deel van het probleem. Op de handen zitten is geen optie.
"Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen u bent allen één in Christus Jezus." (Galaten 3:28).
Namens de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België,
Ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter.
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Van het district
Het districtsbestuur kwam op 5 juni weer bijeen. Tot onze spijt
moest opnieuw de eerstvolgende districtsvergadering (op 13 juni)
geannuleerd worden, zodat wij nu uitkijken naar het weerzien
op 12 september.
Wat de heropening van de kerken betreft, bezorgde de voorzitter
van de VPKB ons een protocol van de ARPEE van 7 pagina’s met
als belangrijkste criteria de afstandsregeling en hygiënische
maatregelen. Het districtsbestuur acht het moeilijk om met deze
beperkingen een feestelijke eredienst te houden en adviseert
daarom de kerkdiensten te hernemen op zondag 5 juli. Dit uiteraard in afwachting van verdere versoepeling.
De gang van zaken in onze vacante gemeenten (Knokke, Kortrijk,
Ronse) blijven gevolgd.
Op 17 juni werd de protestantse kerk in de Spoorwegstraat te
Wevelgem te koop gezet. Ds. Marie-Claire Vandooren, die er tot
eind 2016 dominee was, hoopte dat dit unieke gebouw niet gesloopt zou worden. Binnen 24 uur werd die wens werkelijkheid,
want de kerk werd gekocht door een koppel dat zo getroffen was
door de charme dat zij erin willen wonen. We wensen MarieClaire Vandooren en Marc Vandenbossche van harte toe dat nu
een periode van rust mag aanbreken. Het is verdrietig wanneer
de kerkdeuren definitief gesloten worden. Maar wat blijft, zijn
dierbare herinneringen.
Het districtsbestuur keurde unaniem de aanvraag tot preekbevoegdheid goed van Hellen Blow, Nele Lemaire en Jimmy Remmery.
De vergadering begon met een uitgebreide bespreking van de
stand van zaken in de werkgroep Eigentijds Kerkzijn, die de laatste hand legt aan het eindverslag ter voorbereiding van de Synode in november.
Last but not least: Intussen is elke gemeente bezocht door onze
fietsende dominee Peter Smits, die alle gemeenten in ons district
pro-Faith bezocht en een kaars overhandigde als teken van verbondenheid, en daarbij een brief als woord van bemoediging. Hij
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koppelde daar een sponsoring aan voor de zwaar getroffen broeders en zusters van onze partnerkerk in Rwanda. Hij fietste zo’n
335 km en bracht daarmee het mooie bedrag van €2227,00 bij
elkaar, waarvoor dank aan alle gulle gevers.
Wij willen ds. Smits dan ook van harte gelukwensen met dit resultaat en hem hartelijk bedanken voor dit prachtige initiatief.
Over de ontvangst in Brugge, zie fotoverslag hieronder.
Riek
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Belastingvermindering Giften 60%
Giften vanaf 40 euro aan erkende instellingen komen in aanmerking voor belastingvermindering. Helaas geldt dit niet voor de
diaconie maar we hebben ook in het verleden u steeds aanbevolen rechtstreeks aan dergelijke goede doelen te schenken, ook al
komt er daardoor minder geld bij de diaconie. Sommigen denken
dat een gift met belastingvermindering om die reden een mindere
gift is. Onze visie is dat je dan de mogelijkheid hebt om meer te
geven en dat je dat vooral moet doen.
Naar aanleiding van de Covid-19 crisis heeft de federale regering
besloten om de fiscale aftrek voor 2020 van 45% naar 60% te
brengen. Dit geldt voor stortingen gedurende het ganse kalenderjaar.
Onze belangrijkste goede doelen, Protestantse Solidariteit (BE37
0680 6690 1028) en Ik Help een Kind (BE38 3104 9936 4372),
geven fiscale attesten als u rechtstreeks stort en “fiscaal attest”
vermeldt, maar er zijn ook goede doelen waar dat niet voor geldt.
Als u die wilt steunen kunt u dat net zo goed via de diaconie
doen en het doel bij een overschrijving vermelden. Wij storten
door en doen er een bedrag uit de algemene diaconale middelen
bij. Ook voor meer informatie kunt u bij ons terecht.
Diaconie

Mededeling erediensten
Op 8 juni is fase drie ingegaan van de versoepeling van de coronamaatregelen. Er mogen weer openbare kerkdiensten gehouden worden, maar de voorwaarden die worden opgelegd hebben
dusdanige gevolgen voor de liturgie, dat de kerkenraad besloten
heeft om tot nader orde nog online kerkdiensten aan te bieden.
Naast 1,5m. afstand geldt ook 10m2 per persoon, wat betekent
dat we maar met 7 of 8 personen in ’t Keerske aanwezig kunnen
zijn. Bovendien deed kerkenraadslid Albert Eversen een bevraging onder een groot aantal gemeenteleden, waaruit bleek dat de
meesten onder ons nog willen wachten met de herstart.
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Velen keken uit naar de nationale veiligheidsraad op 24 juni. Er
werden veel versoepelingen aangekondigd voor de cultuursector,
maar voor de kerken blijven de bestaande protocollen vooralsnog
gelden. Het stemt ons hoopvol dat de VPKB bij de overheid een
versoepeld protocol heeft bepleit. Maar daarover is op dit moment nog geen nieuws. Dat betekent dat wij vermoedelijk de hele
zomer nog online erediensten zullen blijven aanbieden.
Ondertussen werd er nagedacht over activiteiten die binnen de
opgelegde protocollen wel mogelijk zijn. De reeks contextueel Bijbellezen en de gemeentewandeling zijn daar voorbeelden van.
Daarover kunt u in deze kerkbode meer lezen. Als kerkenraad
blijven wij het nieuws opvolgen, en blijven wij ook nadenken over
alternatieve mogelijkheden en oplossingen. Indien er wel versoepelingen komen, beraden wij ons opnieuw. We houden u op de
hoogte.
De Kerkenraad

De online diensten volgt deze zomer de prekenreeks over Jeremia.
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Online Erediensten
De online diensten zijn beschikbaar vanaf 9.00 uur
en worden bekend gemaakt via mail, website en facebook.
U wordt geïnformeerd als er wijzigingen zijn.

ZONDAG 28 juni
Thema
Lezen
Predikant
Lector

Mens ga open!
Jeremia 5:20-25 en 5:26-31
Marcus 7:31-37
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. M. Lammens
ZONDAG 5 juli

Thema
Lezen
Predikant
Lector

Keer je om en sta op
Jeremia 8:4-7 en 8:8-12
Mattheüs 9:1-8
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. P. Hellebuck
ZONDAG 19 juli

Thema
Lezen
Predikant
Lector

Schuld belijden
Jeremia 14:1-10 en 14:17-22
Lucas 18:9-14
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
ZONDAG 26 juli

Thema
Lezen
Predikant
Lector

Goede en wrange vruchten
Jeremia 24:1-3 en 24:4-10
Mattheüs 21:18-22
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. M. Lammens
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ZONDAG 2 augustus
Thema
Lezen
Predikant
Lector

Keer je om en kom weer tot bloei
Jeremia 31:1-9 en 31:10-14
Johannes 10:11-18
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. P. Hellebuck

Onze predikant heeft op zondag 12 juli een vrije zondag en heeft verlof van
9 t/m 23 augustus. Ook op deze zondagen zult u de inmiddels vertrouwde
gemeentemail ontvangen. Tijdens de vakantie van onze predikant zal de
Kerkenraad dit op zich nemen, en zal er – waar dit mogelijk is – verwezen
worden naar online diensten van andere VPKB-kerken. Een tip die wij u ter
inspiratie meegeven voor de zomerperiode is het zomerleesplan ‘Vrij’ van
het VBG dat u gratis kunt bestellen. Meer hierover leest u in het artikel
‘gemeentenieuws Brugge’.
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Voor de kinderen
We lezen in het evangelie naar Matteüs 11:16-19, 25-30,
Waar Jezus ons verzekert dat, als we het zwaar hebben,
als het lastig is, teveel om dragen, Hij ons wil helpen als
we het vragen.

Ben je in evenwicht?
Daar heb je nog iemand
voor nodig!

Deze ezeltjes hebben
veel te dragen.
Vind jij 5 verschillen?
Ontcijfer wat Jezus ons kan bieden.
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KERKENRAAD
Predikant
➢
Ds. Jannica de Prenter,
–  050 35 50 84.
- e-mail: j.a.deprenter@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

Redactieraad van de Brugse Kerkbode
Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, Dhr.
Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen, Dhr. Adriën Deceuninck en Dhr. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen
Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
Diaconie
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge
VZW Vrienden
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge
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