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INLEIDEND WOORDJE 

 

De lange hete zomer van ’18 is voorbij,  voor de één een prachtige 

vakantie, voor anderen een periode  van te:  te warm, te droog, te 

lang… een periode waarin klimaatverandering zichtbaar en 

vooral voelbaar werd.  Een voorzien welkom was er voor Jannica 

de Prenter en haar man Marco van Boven.  Wij hopen dat zij zich 

in Brugge zullen thuis voelen; als gemeente en kerkenraad heb-

ben zij onze volle steun.    Maar ook een onvoorzien, plotseling 

vertrek was er voor Elza en Fazel. U leest er alles over in dit num-

mer dat vooral wil wijzen naar de toekomst. Scheppingszondag 

heeft u al gehad op 2 september, er is voorbereiding op de vre-

desweek van 21 september tot 2 oktober, met als sluitstuk in ‘t 

Keerske de  Israël-zondag op 30 september, dat gezamenlijk met 

Oostende gevierd wordt, waarvoor het koor repeteert en zal sa-

mengewerkt worden met de Joodse gemeenschap. De samen-

werking  met anderen is niet vanzelfsprekend. Daar is overleg, 

verdraagzaamheid, moed voor nodig. Moge  God die liefde is, 

ons die vaardigheden geven. 

 

    A.E.  
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VAN DE KERKENRAAD 

 

Babyoppas gevraagd. 

Vanwege omstandigheden kan mevr. Bauwens de babyop-
pas niet meer verzorgen. 

Wij willen haar van harte bedanken voor al die jaren dat 
zij op de kleintjes paste, of standby was als er geen kin-

deren waren. MERCI! 
Wij zoeken nu dringend iemand die het team, mevr. Lau-

reys en mevr. Lammens, wil komen versterken om eens in 

de drie weken van dienst/standby te zijn. 
Gelieve aan te melden bij de kerkenraad. 

                                   __________________________ 
 

De kerkenraad ontving onderstaande uitnodiging. Jannica 
de Prenter zal daar aanwezig zijn samen met dhr. Adriën 

Deceuninck 
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OVERDENKING 

Compassie om een Schepping in barensweeën 

Earth Overshoot Day 
Het is 1 augustus 2018. Ik zit inmiddels midden in ‘de verhuis’, 
en ben weer eens onderweg van het Zeeuwse Axel naar Brugge. 
Hoewel het nog maar 11.00 uur ’s ochtends is, is het kwik al-

weer gestegen tot bijna 30 graden, en voel ik me dankbaar dat 
ik beschik over een airco. Op de radio hoor ik dat het ‘Earth 
Overshoot Day’ is, een symbolische dag waarop uitgedrukt 
wordt dat de grondstoffen van de aarde voor de rest van het 
jaar officieel opgebruikt zijn. Elk jaar maakt het Global Foot-
print Network een berekening door onze ‘ecologische voetaf-
druk’ (hoeveel CO2 we samen uitstoten, hoeveel hout we ge-
bruiken en verbranden, hoeveel voedsel we weggooien), te ver-
gelijken met onze biocapaciteit, het vermogen van moeder 

aarde om al deze grondstoffen te regenereren. Al vanaf 1970, 
komen we in de rode cijfers terecht doordat we meer eisen van 
de aarde, dan de aarde ons geven kan. ‘Nog nooit viel Earth 
Overshoot Day zo vroeg’; het is een zinnetje dat nazindert in 
mijn hoofd. Als ik naar buiten kijk, zie ik hoe de akkers bruin-
geel gekleurd zijn door de felle brandende zon, en hoe de boe-
ren (tevergeefs) het land besproeien om hun oogst te redden. 
De droogte baart me zorgen. De laatste weken, had ik meer 

sombere berichten gehoord. Wetenschappers die de noodklok 
luiden, en melden dat de opwarming van de aarde, in de toe-
komst extreme zomers met zich 
mee zal brengen, waarbij tem-
peraturen die op kunnen lopen 
tot meer dan 45 graden, geen 
uitzondering zullen zijn. Ik 
moet er niet aan denken. Ik 
steun en puf me nu al een on-

geluk.  

Hoop voor moeder aarde? 
Ook in mijn eigen vriendenkring wordt ik regelmatig gecon-
fronteerd met sombere gedachten: de vrees dat de aarde 



De Brugse Kerkbode,  SEPTEMBER 2018, bladzijde 4 
 
 

onleefbaar zal worden voor toekomstige generaties, dat de kli-
maatakkoorden van Parijs te laat zijn, en onze investeringen 
in zonnepanelen en windmolenparken slechts een druppel op 
een gloeiende plaat zijn. We maken ons terecht zorgen over de 
aarde. Het groeiend ecologisch bewustzijn raakt aan ons ge-
loof. Als christenen ervaren we de aarde immers als ‘schep-
ping’, als het werk van Gods handen. Toch hoeven de vele be-
richten over de klimaatsverandering ons niet moedeloos te ma-

ken. Juist de Bijbel biedt een hoopvol perspectief aan. In deze 
overdenking, wil ik daarover enkele gedachten met u delen.  
 
Heersen over het werk van zijn handen 

Zie de hemel, het werk van uw vingers,  
de maan en de sterren door u daar bevestigd, 
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? 
U hebt hem bijna als een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd (Psalm 8:4-7 NBV). 

In het hart van deze psalm draait het om de mens, de kroon 

op Gods schepping, die ‘bijna als’ (meʿaṭ) God, geroepen is om 
de heerlijkheid en majesteit van de Eeuwige te weerspiegelen. 
De mens mag ‘heersen’ over het werk van Gods handen, over 
de hoogte, de breedte en de diepte, de vogels en de vissen, het 

vee en de dieren in het veld. Over dat ‘heersen’ wordt ook in 
Genesis 1:28 gesproken. Daar lezen we dat de mens de op-
dracht krijgt om de aarde ‘te onderwerpen’, en over alle dieren, 
over de vissen in de zee, de vogels in de hemel, en alles dat 
over de aarde kruipt, te ‘heersen’. De Hebreeuwse grondtekst 
gebruikt hier twee parallelle werkwoorden. Het eerste werk-

woord is het Hebreeuwse ḵābaš, dat ‘onderwerpen’ betekent. 
Toch kan er van een éénzijdige heerschappij geen sprake zijn, 

maar eerder van een wederzijdse afhankelijkheid. Hoewel de 
mens heerschappij mag voeren over moeder aarde, blijft de 
mens in haar voedselvoorziening steeds afhankelijk van de 
vruchten van de aarde. Ten opzichte van de dieren, klinkt een 
vergelijkbare opdracht. Hier wordt het werkwoord rādâ 
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gebruikt. Het betekent zoveel als ‘heersen’ of ‘heerschappij voe-
ren over’. Ellen van Wolde merkt terecht op dat beide werk-
woorden een heel potentiaal aan betekenissen oproepen: van 
“pure onderdrukking, overheersing en vertrapping” tot “zorg of 
verantwoordelijkheid dragen”.1 God heeft de mens, in zijn wijn-
gaard geplant, en heeft het werk van zijn schepping in de han-
den van de mens gelegd. Het is aan de mens om deze opdracht 
in te vullen, op een wijze die recht doet aan de roeping om 

beeld van  ‘haar maker’ te zijn (Gen 1:27), om iets van die ‘luis-
ter’ en ‘majesteit’ uit te stralen, waarmee de Heer de mens ge-
kroond heeft (Ps 8:6). 

Genieten van de Schepping 

Op de zevende dag rust God uit, en God geniet daar ook van. 
God ziet dat alles wat hij gemaakt heeft goed is. Op die zevende 
dag neemt God de tijd om ‘uit te rusten’ (šābat). Rusten is net 
zo wezenlijk als werken. Er is een tijd voor werk en een tijd 
voor ophouden met werken, een tijd voor zwoegen en een tijd 
om tot rust te komen. Ook hierin mag de mens beeld van haar 
maker zijn. We mogen ons verwonderen over de schoonheid 
van de schepping, en genieten van alles dat goed is.  
 
Een schepping in barensweeën 

Dat de schepping zucht en steunt onder de heerschappij van 
de mens komt ook in de Bijbel ter sprake. Vooral de brieven 
van Paulus bieden hierbij een hoopvol perspectief. In zijn Ro-

meinenbrief, komt de schepping tweemaal ter sprake. In Rom 
1:20-25 komt de luister en majesteit waar ook Psalm 8 over 
spreekt terug, en benadrukt Paulus hoe de mens Gods majes-
teit en macht leert kennen in zijn scheppingswerk (vgl. Psalm 
104; Job 38-41). Schepping komt vervolgens opnieuw ter 
sprake in Rom 8, waar Paulus het persoonlijke lijden van de 
mens als gevolg van de zonde, in de bredere context plaatst 
van een lijdende wereld. “Wij weten”, zo stelt Paulus, “dat de 
hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt” 
(Rom 8:22). Moeder aarde komt hier naar voren als een ba-
rende vrouw. Het is een bevrijdend beeld, dat doet denken aan 
lied 807: “een mens te zijn op aarde, is eens voorgoed geboren 

                                            
1   Ellen van Wolde, Verhalen over het begin: Genesis 1-11 en andere Scheppingsverhalen. Baarn: 
Ten Have. 1995. 
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zijn, is levenslang geboortepijn”. 
Geboren worden gaat altijd ge-
paard met pijn, maar juist in het 
baren ligt ook de belofte van nieuw 
leven, van een nieuw begin. Pau-
lus geeft de kerk in Rome mee om 
het lijden te zien als barensweeën, 
als pijn waar toekomst uit voort-

komt. Vanuit de hoop die de mens 
gegeven is, spreekt Paulus over de 
belofte van hernieuwing. Hoewel 
de schepping nu nog ten prooi is 
gevallen aan ‘zinloosheid’, door de 
wil van God die haar daaraan heeft 
onderworpen (Rom 8:20; vgl. 
5:12), mag heel de schepping leven 
in de hoop, dat heel gemaakt 

wordt wat gebroken is, wanneer de 

schepping opgericht wordt uit de 
vergankelijkheid. Opvallend aan 
Paulinische teksten over de weder-
komst van Christus, is de belofte 
dat Christus op het kruis ‘heel de 
aarde’ verzoent. Niet alleen het 

menselijke lijden, maar ook ‘alles 
op aarde en in de hemel’, is be-
trokken in die bevrijding (Kol 1:20; 
2 Kor 5:19). Daarom mag de 
schepping ook met reikhalzend 

Een Zomerpsalm 

Ik zie in zomerlicht 

de glimlach van de bron, 

waaruit het leven stroomt, 

als stralen van de zon. 

Ik hoor in vogelzang 

het lied van deze aarde, 

getoonzet in plezier, 

gestemd op nieuwe waar-

den. 

De schepping zingt het uit 

en nodigt mij te leven, 

als mens, die lied en licht 

en zomer door wil geven. 

U bent het kloppend hart 

in al wie leeft en bloeit 

in kleuren, duizendvoud, 

als aan een droom ont-

groeid. 

U wordt geprezen door 

de wolken en de winden 

door vis en klein insect 

en witte akkerwinde. 

Zij spellen uw bestaan  

in woordeloos belijden. 

U bent de zomerzon 

en ook mijn oorsprong 

beide. 

Te zingen op de melodie van 

Psalm 89 

Uit: Rakelings nabij. Teksten, 

gebeden, liederen. Narratio, Go-

rinchem, 2002. 
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verlangen (Rom 8:19), uitzien naar het doorbreken van Gods 
luister. We mogen er dus op vertrouwen dat God het werk van 
zijn handen niet loslaat. Wat een bevrijdende gedachte! 
 
Compassie 

De belofte van de vernieuwing van de schepping, betekent niet 
dat we moeten berusten in het lijden van de schepping. Als 
christenen mogen wij meelijden en mee zuchten om een schep-

ping in barensweeën. Daartoe zendt God ons de Geest, de 
Trooster, die ons te hulp komt en voor ons pleit met haar woor-
deloze zuchten (Rom 8:26). Hierin ligt ook een appèl, om be-
wogen te zijn, compassie te hebben, voor Gods lijdende schep-
ping. Compassie is een ander woord voor barmhartigheid. In 
barmhartigheid, zit ook het woord ‘erbarmen’, dat verwant is 
met het Hebreeuwse woord voor baarmoeder (ręḥęm). Barm-
hartigheid heeft dus met baren te maken; met je zorgen baren 
vanuit je binnenste, met het bewogen zijn tot in je ingewanden. 

Wie vanuit christelijk perspectief groen wil doen, moet zich ook 
groen voelen: in Christus bewogen zijn om het werk van Gods 
handen. Waar het zuchten van de schepping ons hart raakt, 
kan bewogenheid omgevormd worden tot passie. Daar waar 
mensen bewogen raken, maakt overheersen plaats voor een 
‘bevrijdend heersen’, een rentmeesterschap waarbij we uit zorg 
en liefde voor de aarde komen tot bewuste ecologische keuzes, 
waarvan God zeggen kan ‘dat het goed is’. 
 

Bidden voor de Schepping 

Die bewogenheid, willen we uitdragen in de scheppingsperiode 
die loopt van 1 september tot 4 oktober, en ingeluid werd met 
scheppingszondag op 2 september. In onze voorbeden zullen 
we extra aandacht besteden aan de schepping. Moge de adem 
van de zuchtende Geest ons bewegen om te bidden voor de 
heelheid van de schepping, vanwege de hoop die in ons is! 
 

Jannica de Prenter. 
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HET PROPONENTSCHAP IS VAN START GEGAAN! 

 
Op zondag 19 augustus ging Jannica de 
Prenter voor de eerste keer voor als propo-
nent van onze gemeente. In haar preek over 
Marcus 7:31-37 dacht ze met ons na over 
doofheid: hoe doof we soms kunnen zijn 
voor wat de ander beweegt, maar ook over 
de ervaring dat we ons soms letterlijk ‘stom’ 
en ‘doof’ kunnen voelen in ons reageren en 
ons spreken. Daartegenover staat het be-
vrijdende Paaswoord van Jezus. Jezus die 
het heeft over ‘effata’, over opengaan. Wie 
Marcus betrekt op kerk-zijn, komt uit bij de 
roeping om te groeien in openheid, om naar 
elkaar te luisteren met een open oog en oor. 
Die wens om samen ‘effata’ te zijn, om 
warm, aanstekelijk en ontvankelijk te zijn, 
werd ’s middags gelijjk in de praktijk ge-
bracht met te zijn, werd gelijk in de praktijk 
gebracht met de ‘Kerk Potluck’. Er werd ge-
noten van de heerlijke lekkernijen die mee-
gebracht werden, de verfrissende drankjes 
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en de mooie gesprekken. Er werd 
gelachen, er kwam een speech 
voorbij, en als kers op de taart had 
de proponent ook nog een veras-
sing voor de gemeente. We werden 
verwend met een zomerse aardbei-
entrifle van bosvruchtengelei, 
Panna cotta en aardbeienmousse, 
versierd met aardbeiencoulis en 
aardbeienschijfjes. Een uit de 
hand gelopen hobby van Jannica 
is namelijk patisserie. Het recept 
laten we hier achterwege. Voor elk 
laagje heb je immers een apart re-
cept nodig, en dat zou dit stuk veel 
te lang maken. Bovendien blijft het 
recept natuurlijk het geheim van 
de chef. Volgend jaar weer, werd al 
gesuggereerd… Wie weet! Het was in ieder 
geval een gezellige middag, waarin de ver-
bondenheid stroomde.  
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AGENDA 

 

8 en 9 september – 13u tot 17u:  Open Monumentendagen, 
Keerske en crypte te bezichtigen onder begeleiding van een 
stadsgids 

10 september – 19.30u koorrepetitie 

17 september – 19.30u koorrepetitie 

22 september – districtsvergadering in Knokke-Heist 

23 september – 14u tot 17u: deuren open voor bezoek fiets- 
tocht “gesloten/open deuren” ter gelegenheid van de vre-
desweek 

24 september – 19.30u koorrepetitie 

25 september – 14u tot 17u: deuren open voor bezoek fiets- 
tocht “gesloten/open deuren” ter gelegenheid van de vre-
desweek 

28 september – 9u tot 12u: deuren open voor bezoek fiets- 
tocht “gesloten/open deuren” ter gelegenheid van de vre-
desweek 

1 oktober – 19.30u: koorrepetitie 

3 oktober – 19.30u: bestuursvergadering van VZW “De 
Vrienden” 

13 oktober – 18.30u: BBQ in ‘t Keerske 

9 november – 20u: Benefietconcert in ‘t Keerske, ten voor- 
dele van de MUG-heli 

 

VAN DE ZONDAGSSCHOOL 

Zondagsschool ‘t Keerske 

Elke 4de zondag van de maand is er zondagsschool voor 

kinderen van 5 tot … jaar 

We maken er een fijn en mooi moment van op onze knusse 

zolder samen met juf Anja, Anneke of Gaby 

We verwachten jullie  op 23/9 – 28/10 – 25/11 – 23/12 

Tot ziens 
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DE VLAAMSE VREDESWEEK IN BRUGGE 

 

Iedereen Thuis 

Waar je ook woont, vandaan 

komt of terechtkomt: iedereen 

wil een plek waar hij zich 

thuis kan voelen. Thuis is 

waar je veilig bent, waar je je 

geborgen voelt, waar je je ei-

gen zin kan doen, waar je op 

adem kan komen. Het ontbreken van zo’n plek zorgt voor on-

rust, frustratie en zelfs agressie. 

Tijdens de 29ste Vlaamse Vredesweek, die loopt van 21 sep-

tember tot 2 oktober 2018, zetten Pax Christi Vlaanderen en 

de Vredesweekpartners in op ‘thuis’ als belangrijke factor voor 

een vredevolle samenleving.  

De Vredesweek loopt jaarlijks van 21 september, de internati-

onale dag van de vrede, tot 2 oktober, de internationale dag 

voor de geweldloosheid. 

 

Fietstocht "Gesloten / Open deuren": 

In dialoog met Brugse levensbeschouwingen 

Ben je benieuwd naar welke geloofs- en levensovertuigingen 

Brugge rijk is? Deze fietstocht, waarbij ook ‘t Keerske 

opgenomen is, biedt je een blik achter deuren die vaak gesloten 

blijven. 

Op de stoppunten hebben we het over anglicanen, hindoes, 

moslims, orthodoxen, protestanten, rooms-katholieken, 

vrijzinnige humanisten, YOT vzw en (zen)boeddhisten. Je staat 

even stil bij hun vaste plek en in een filmpje stelt telkens een 

lid van de gemeenschap of levensbeschouwelijke organisatie 

zichzelf voor, samen met hun bron, symbolen en rituelen. 

We ronden de tocht af met een ontmoeting met Islamieten in 

de moskee. 

We maken een fietstocht van een achttal kilometer, aan een 

rustig tempo.We vertrekken aan het Rijksarchief (Predikherenrei 
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4a, Brugge) en sluiten af in de moskee (Diksmuidse Heerweg, 

Sint-Andries). 

Je kan bij één van deze drie data aansluiten (je kan inschrijven 

vanaf 18 juni 2018): 

➢ zondag 23 september, van 14u00 tot 17u00: inschrijven: 

 http://www.vormingplus-brugge.be/activiteit/7839 

➢ dinsdag 25 september, van 14u00 tot 17u00: inschrijven: 

http://www.vormingplus-brugge.be/activiteit/7841 

➢ vrijdag 28 september, van 9u00 tot 12u00: inschrijven: 

http://www.vormingplus-brugge.be/activiteit/7841 

 
 

INFO VAN HET KERKKOOR 

 

We zijn  met het koor opnieuw van start gegaan . 

Iedereen is  terug even enthousiast om  aan te sluiten bij 
de wekelijkse repetities maar vooral bij de kerkdiensten 

waarin het koor zal zingen . 

 Eén en ander moet natuurlijk nog met onze proponente 

(en hopelijk nieuwe dominee) besproken worden maar toch 
zijn er  al enkele projecten in het vooruitzicht:  

  

- Israëlzondag op 30 september met als thema ‘Ommekeer’ 

- Hervormingszondag op 28/10 

- Kerstzangavond op vrijdag 21/12 

Verder zal het koor begin volgend jaar ook gevraagd wor-
den te zingen bij de inzegening van de nieuwe Domi-

nee, maar die datum staat nog niet vast. 

We zijn blij dat Anja heeft toegezegd om, als ik er eens niet 

ben,  graag de taak van dirigent op zich te willen nemen. 

Muzikale groeten, 

Patrick 

 

http://www.vormingplus-brugge.be/activiteit/7839
http://www.vormingplus-brugge.be/activiteit/7841
http://www.vormingplus-brugge.be/activiteit/7841


De Brugse Kerkbode,  SEPTEMBER 2018, bladzijde 13 
 
 

‘OMMEKEER’: ISRAELZONDAG OP 30 SEPTEMBER 

 
Op dinsdagavond 18 september is het zover. Met het onder-
gaan van de zon, wordt wereldwijd Yom Kippur gevierd, Ver-
zoendag, het grote feest van het vergeven. Na Rosh Hashana, 
het Joods Nieuwjaar, beginnen de ‘tien hoge dagen’, waarop 
dagelijks om vergiffenis wordt gebeden. Deze dagen van 
schuldbelijdenis eindigen met Yom Kippur, de belangrijkste en 

heiligste feestdag, waarmee het Joods liturgisch jaar wordt af-
gesloten. 
 
Verzoendag: ommekeer en verandering  

Op Verzoendag, gaat het naar Joods begrip om ‘teshuva’, en 
‘kappara’, ‘ommekeer’ en ‘verandering’. Het woord ‘kipper’ 
heeft een scala aan betekenissen. Het kan niet alleen bedek-
ken, afwissen of vrijkopen betekenen, maar ook: reinigen, af-
wenden, goed maken, verzoenen. De uitdrukking ‘het is kapoe-

res’, helemaal kapot, kaduuk, komt hier vandaan. Hiervan is 
ook het woord ‘kapoerewiet’ afgeleid, dat via het Jiddisch in 
het Nederlands terecht is gekomen. Verzoendag gaat funda-
menteel over heel maken wat gebroken is. Yom kippur is een 
kans om goed te maken wat verkeerd is gegaan in je leven, wat 
we misdeden aan God en aan elkaar. Maar zonden worden niet 
zomaar vergeven op Verzoendag. Een schuldbekentenis tegen-
over de Allerhoogste is niet voldoende, om weer samen verder 

te kunnen. Alleen wanneer we ons verzoenen met de ander, 
ons bekeren tot elkaar door onze fouten eerlijk toe te geven, 
kan er ook verzoening zijn met God. Verzoening speelt zich niet 
alleen af tussen ‘mijzelf’ en God. De ander, die mijn naaste is, 
staat er als het ware tussenin. Typisch voor de liturgie van 
Verzoendag is het lezen van Leviticus 16, de instelling van Ver-
zoendag, het zingen van Psalm 27, en het bidden van het ‘kol 
nidrei’, een zeer oud gebed waarin alle afspraken, waaraan we 
ons niet gehouden hebben, vernietigd, teniet gedaan worden. 

Een gezamenlijke Israëlzondag 

Verzoendag is dus een mooie aanleiding om na te denken over 
het falen in relaties. Daarom houden we op 30 september een  
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Israëlzondag met het thema ‘ommekeer’, een feestelijke dienst 
waarin we uitgedaagd zullen worden om na te denken over de 
vraag wat wij als christenen kunnen leren van de Joodse tra-
ditie rond Verzoendag. Niet alleen de verbondenheid met het 
Joodse volk staat centraal tijdens deze dag, maar ook onze 

band met onze zusterkerk in Oostende. Een gezamenlijke Is-
raëlzondag dus, waarin Andries Boekhout en Jannica de Pren-
ter samen zullen voorgaan. ‘Samen doen’, betekent dat de 
preek een beetje anders zal zijn dan anders, en dat u een preek 
‘in dialoog’ kunt verwachten. Het koor zal deze dienst feestelijk 
opluisteren met liederen waarin een Joods geluid zal doorklin-
ken. Daarnaast zal de Israëlitische gemeenschap van Oost-
ende meewerken aan deze dienst, en wordt de katholieke Mul-

ticulturele gemeenschap van Oostende uitgenodigd.  

Ommekeer 

De gekozen teksten voor deze Israëlzondag zijn Ezechiël 18:1-
4, 25-32 en Matt 21:25-32. De profeet Ezechiël benadrukt de  

Kleurets van Martin Loopik. De ets toont hoe de hogepriester met uitgestrekte armen en gespreide 

vingers de zegen uitspreekt over het verzamelde volk. De uitgespreide gebedsmantel herinnert aan de 

viering van Grote Verzoendag in de synagoge, wanneer de mannen hun ‘talliet’ (gebedsmantel) dragen. 

Wie een gebedsmantel draagt voelt als het ware Gods ontfermende hand op zijn schouders. Als een 

mantel is Gods barmhartigheid over de gemeenschap uitgespreid. Verder zijn de stier en de twee gei-

tenbokken afgebeeld. De donkerste stelt de zogeheten ‘zondebok’ voor. 
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eigen verantwoordelijkheid, en spreekt tegen dat kinderen de 
schuld van hun ouders dragen. Terugkeren op het pad dat je 
ingeslagen hebt, je ‘omkeren’, ‘bekeren’, is het bevrijdende 
beeld, waarmee Ezechiël over de weg van de rechtvaardigheid 
spreekt. In de parabel van de twee zonen spreekt Jezus over 
het doen van de wil van de Vader, en over zondaars: over tol-
lenaars en hoeren die de weg van Johannes al serieus geno-
men hebben, en dus omgekeerd zijn. Zijn wij in staat, om net 

als hen om te keren, en de wil van de Vader te doen? 

Kol Nidrei – gebed op Verzoendag 

Ve'esarei, Ush'vuei, Vacharamei, 
Vekonamei, Vekinusei, Vechinuyei. 
D'indarna, Ud'ishtabana, Ud'acharimna, 
Ud'assarna Al nafshatana 
Miyom Kippurim zeh, ad Yom 
Kippurim haba aleinu letovah 
Bechulhon Icharatna vehon, 
Kulhon yehon sharan 
Sh'vikin sh'vitin, betelin umevutalin, 
lo sheririn v'lo kayamin Nidrana 
lo nidrei, V'essarana lo essarei 
Ush'vuatana lo shevuot. 

Wij hebben spijt van alle afspraken, 
overeenkomsten, geloften en 
vervloekingen, die wij hebben uitgesproken. 
Mogen zij van deze Jom Kippoer 
tot de volgende Jom Kippoer beschouwd 
worden als afgeschaft, 
vergeten, vernietigd en ontbonden. 
Mogen de afspraken niet meer als 
afspraken gelden, de overeenkomsten 
niet als overeenkomsten 
en de gezworen eden niet als eden. 
 

Jannica de Prenter – Andries Boekhout 
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EREDIENSTEN – 10.00 UUR 
 
 
 

ZONDAG 2 SEPTEMBER; HEILIG AVONDMAAL 

Predikant       Dr. J. de Prenter  proponent VPKB in Brugge  
Ouderling        Dhr. A. Deceuninck 
Diaken Mevr. M. Lammens 
Organist          Dhr. Piet Vandenkerkhove 

Babyoppas      Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte            Zending 
Koffiedienst      Fam. P. Luteijn 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 

Predikant       Mevr. E. Maassen  
  Protestantse uit Gent. 
Ouderling        Mevr. A. Klifman 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 

Organist          Dhr. Dimos de Beun 
Babyoppas        Vrijwilliger 
Collecte            Ark Gemeenschap 
Koffiedienst      Fam. J. Klifman 

ZONDAG 16 SEPTEMBER 

Predikant         Dr. J. de Prenter  proponent VPKB in Brugge 
Ouderling        Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen 

Organist          Mevr. Anja van Holst  
Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte             Protestantse Solidariteit 
Koffiedienst      Mevr. J. Lagauw-Wage 

ZONDAG 23 SEPTEMBER; Kindernevendienst 

Predikant         Dhr. J. Delameillieure   
                              predikant van de Adventkerk (Brugge, Antwerpen) 

Ouderling        Dhr. A. Deceuninck 
Diaken Mevr. M. Lammens 
Organist         Dhr. Alexander Vangaever 
Babyoppas       Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte            Kerk 
Koffiedienst      Fam. W. Buijs 
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ZONDAG 30 SEPTEMBER; ISRAELZONDAG 

                  zie artikel in deze kerkbode 

Predikanten      Dr. J. de Prenter proponent VPKB in Brugge  
                      Dhr. A.Boekhout kerkelijk werker in Oostende 

Ouderling        Mevr. A. Klifman 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 

Organist          Mevr. Lieve Vercruysse 

Babyoppas       Vrijwilliger 

Collecte            Zending 

Koffiedienst      Fam. J. van Groenigen 

ZONDAG 7 OKTOBER; HEILIG AVONDMAAL 

Predikant        Dr. J. de Prenter proponent VPKB in Brugge 
Ouderling        Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen 
Organist           Mevr. Anja van Holst  

Babyoppas       Mevr. M. Lammens 
Collecte            Kerk 

Koffiedienst      Fam. A. Deceuninck 

 

Koffiedienst loopt als volgt door: 14 oktober Mevr. H. Cou-
dijser & M. Lammens. 21 oktober Fam. W. ten Kate. 28 ok-
tober Dhr. A. Eversen&Mevr. Moghadam. 4 november Fam. 
P. Luteijn. 11 november  Fam. J. Klifman. 18 november 
Mevr. J. Lagauw-Wage. 25 november Fam. W. Buijs. 2 de-
cember Fam. J. van Groenigen. 9 december Fam A. Deceu-
ninck. 16 december Mevr. H. Coudijser & M. Lammens. 23 
december Fam. W. ten Kate.  
 
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activi-
teiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzi-
gingen. 
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VOOR DE KINDEREN 

 

We lezen in de bijbel Markus 9: 30 – 37. 

 De leerlingen van Jezus praten onder 

elkaar over wat ze niet begrijpen of 

niet durven vragen. 
 
 

 
 

 

Kleur de vakjes 

met een stip in de 

tekening hieronder 

om te zien waar 

Jezus met zijn 

discipelen over praat.  
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ZONDAGMORGEN: HOBBYTIJD 

 

 

  Interview 

Zondagmorgen …. 

- Uitslapen ? 

- Neen, Hobbytijd ! 

- Wat doe jij als liefhebberij ? 

- Ik ga naar de kerk ! 

- Wat is dat voor club ? 

- We zingen er samen … 

- Een koor ? 

- Om stil te zijn en na te denken, te mediteren 

- Een yogaclub ? 

- Samen te lezen … 

- Een boekenclub dan ? 

- Ja, zo zou je het kunnen noemen. 
Je laat je inspireren door teksten 
uit een bekend en populair boek… 

- Zijn er toelatingsvoorwaarden ? 

- Geen ! 

- Uniform ? 

- Nee ! 

- Lidgeld ? 

- Ook niet ! 

- Mmmm, hoe heet die club ? 

- Verenigde Protestantse Kerk ’t Keerske 
 in de Keersstraat in Brugge 
Je bent er welkom ! 

     GL 
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CARTOON: GROEN 

 



 

KERKENRAAD 

 
Predikant 

Sinds 1 oktober 2017 is onze gemeente vacant. 
 
 

Ouderlingen 

➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 

➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37 
 Carolus de Vischstraat 18,  8200  Sint- Andries 

➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23 

 Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 
 
 

Diakenen 

➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66 
 Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86 
 Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 

➢ Dhr. J. van Groenigen –  050/38.72.62 
 Zandwege 10, 8490 Varsenare 
 

 
 

Bankrekeningen 
 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 
 

Diaconie 
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
 

VZW Vrienden  
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 
t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 

  



 

 

 


