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Inleidend woordje
Er wordt teruggekeken deze maand: Verslag krijgt u van de
inzegeningsdienst van Ds. Jannica de Prenter, die waarschijnlijk de meest oecumenische dienst ooit was. Ook in de overdenking grijpt Ds. Jannica de Prenter terug naar de verkondiging
van die dag.
Drie dagen later ontvingen wij oecumenisch Brugge opnieuw in
“Zingen is 2 x bidden” in aanloop naar Pasen.
Er is ook veel om dankbaar voor te wezen in de gemeente en in
de regio. Het district is meer dan de omliggende gemeenten.
Zij hebben ruim met ons meegevierd en belangstelling getoond.
Aan ons om ook hen een warm welkom te heten als de gemeente Gent-Brabantdam ons op 5 mei bezoekt, en ook aanwezig te zijn op Hemelvaartsdag in Gent bij ProFest, het veelkleurige feest dat voor verbondenheid van de gehele VPKB georganiseerd wordt.
Mei-maand is ook werk-maand: de gemeentevergadering staat
voor de deur, het koor repeteert voor de feestelijke dienst ter
gelegenheid van de opening van “Open Kerken”, dat in het teken zal staan van Emotie’s, en dan is het alweer juni…
Albert Eversen
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Overdenking: Worstelen met de Ene
Bij Genesis 32:23-33 en Mc 8:31-35
“Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent” (Gen 32:28). Jakob wil
maar één ding. Hij wil de zegen verkrijgen over zijn leven. Hij
strijdt ervoor in het nachtelijke donker, totdat het morgenrood
zich aandient. Dat gevoel van Jakob: Ik laat U niet los… omarm
mij, zegen mij, behoed mij. Het is voor mij ongelofelijk herkenbaar, en misschien voor u ook wel. Gods zegen mogen ervaren
over je werk, je gezin, de keuzes die je maakt… wij mensen willen niets liever. Die zegen verkrijgen kan soms één grote worsteling zijn: met het leven, met de dood, met jezelf, met God,
met het verleden en de toekomst.
Ook in mijn leven is die worsteling er geweest. Mijn weg naar
het predikantschap is een lange weg geweest: een weg van innerlijke strijd, van loslaten, van opstaan en opnieuw beginnen.
Op die weg is dat verhaal van Jakob, die worsteling aan de
Jabbok, bij mij gaan horen. Ik heb er al over getuigd toen ik
twee jaar geleden belijdenis deed in de protestantse gemeente
in Axel. In deze verkondiging wil ik u opnieuw meenemen naar
dat gevecht van Jakob. En daarbij zal ik het verhaal van Jakob
niet alleen verbinden met mijn eigen weg met God, maar ook
met de woorden uit Marcus 8. Ook deze tekst is mij dierbaar.
Want op 4 juni 2017, op die pinkstermorgen toen ik belijdenis
deed, hebben ook deze woorden geklonken.
Een moeilijke weg te gaan
Wat we in Marcus lezen is een echt bekoringsmoment, een moment van beproeving, van innerlijke strijd en aanvechting. De
moeilijke weg die voor je ligt, de weg van je roeping, de weg die
je moet gaan, waarvan je niet meer vluchten kunt, de weg die
je naar de keel grijpt vanwege de pijn en het verlies; al die hobDe Brugse Kerkbode,
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bels en kronkelwegen, die leiden tot dat moment waarop je eindelijk ‘ja’ durft te zeggen, dat ene moment waarop je besluit: Ik
zal gaan op de wegen die U mij wijst, want U bent bij me. Overal
waar ik heen ga, bij elke voetstap, staat U mij terzijde. U zal
mij niet begeven of verlaten, zelfs niet in het duister waarin ik
met U moet strijden. Over die ervaring gaat het in het Marcusevangelie.

Ben jij mijn broeder?
Maar laten we beginnen bij het begin, bij Jakob. Vanaf den beginne, staat Jakob op slechte voet met zijn broer Esau. Al in de
moederschoot botsen ze hard tegen elkaar aan (Gen 25:22).
Wat daar gebeurt in het binnenste van Rebekka, vormt hun
broederband. Het zou een worsteling, een strijd worden, tussen
deze twee. Al vanaf hun geboorte is dat duidelijk. Esau had als
eerste het levenslicht gezien. Esau, die later vader zal zijn van
het volk Edom, is de eerstgeborene. Hij is de mens, de ʾādām
gevormd uit ʾadămâ, uit rode aarde: rossig, ruw en behaard.
De Brugse Kerkbode,

MEI 2019, bladzijde 3

Jakob is degene die hem achterna komt. Het is veelzeggend dat
in de naam Yaʿăqōḇ het woordje ʿāqēḇ meeklinkt, dat ‘hiel’ betekent. Want zo komt Jakob ter wereld. Zijn broer vastgrijpend,
bij zijn hiel (Gen 25:26).
Dat vasthouden, dat grijpen naar levensgeluk, is tekenend voor
de wijze waarop Jakob in het leven staat. Diep in hem leeft het
oer-menselijke verlangen om gezien te worden, om gezegend te
zijn. Maar in het veilig stellen van zijn eigen zegen, gaat hij veel
te ver. Hij trapt anderen vreselijk op hun ziel. Op geniepige
wijze had hij zijn vader en zijn broer bedrogen. Ingefluisterd,
door zijn moeder Rebekka had hij samengespannen tegen zijn
vader en zijn broer. Het eerst- geboorterecht en de zegen die
daarbij hoort heeft hij van zijn broer afgetroggeld. Esau is woedend. Hij kan zijn bloed wel drinken. Hij zou zijn broer wel willen vermorzelen, verpletteren, zo boos is hij. Die hielenlichter!
Hij zal hem achtervolgen, zijn hielen achterna zitten, totdat hij
niet verder kan. Jakob vlucht. Voor zijn broer, voor God, en
voor zichzelf.
Jakob vlucht
Jakob gaat op weg; hij reist naar Haran, waar zijn oom Laban
woont. Weg trekt hij uit het beloofde land, de Jabbok, die
grensrivier over, naar het land van Paddam-Aram, het geboorte- land van zijn grootvader Abraham. Dat zegt alles over
wie Jakob is. De weg die Jakob volgt is de omgekeerde route
van de reis die zijn grootvader Abraham ooit maakte: die reis
van de stad Haran, naar het land dat de HEER hem wees (Gen
12:1-5). De weg van Jakob is een omweg. Met een grote boog
loopt hij om zijn bestemming heen. Weg vlucht hij van Esau,
van zijn broer met wie hij het uit moet vechten.
Jaren gaan voorbij. Jakob bouwt een succesvol bestaan op. Hij
trouwt met Lea en met Rachel. Bijvrouwen worden hem gegeven. Hij is gezegend met een groot nageslacht, met twaalf zonen
en een dochter. Jakob is een rijk man, met een groot aantal
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dienaren, een enorme schare vee en veel bezittingen. Een geslaagd man, zouden we vandaag zeggen. Het is een bedrieglijke
buitenkant. Want van echt levensgeluk, van een werkelijk gevoel van gelukzaligheid om al het goede in zijn leven… daarvan
kan geen sprake zijn. Daarvoor lopen succes en bedrog, list en
zegen, te zeer door elkaar in die levenslijn van Jakob.
Die levenslijn, waarin hij afgesneden is geraakt van zijn oorsprong. Zijn broer Esau, met wie het zo schuurt en botst, zijn
bloedverwant, met wie hij onlosmakelijk verbonden, verstrengeld is. Nooit zal Jakob rust en vrede vinden, zolang die lijn
verbroken is. Het moet wel bijna twintig jaar geduurd hebben.
Zo lang heeft Jakob nodig om al zijn moed te verzamelen. Eindelijk durft hij dan de confrontatie aan. Een mensenleven lang.
Zoveel tijd moet er soms verstrijken voordat wij mensen in staat
zijn tot een poging van verzoening.
Aan de overkant van de Jabbok wacht Esau, de broer waar hij
zo voor vreest. En dan is het die oude Jakob, die weer aan de
oppervlakte komt. De Jakob die zijn eigen geluk naar de hand
probeert te zetten, de gladde jongen, die het op een akkoordje
gooit met God en met mensen. Zelfs op dit dieptepunt, dit
kruispunt in zijn leven, is hij niet in staat om te vertrouwen,
om oude patronen los te laten.
We lezen het in het begin van Genesis 32. Jakob stuurt verkenners uit om Esau te paaien met geschenken. Al snel krijgt
Jakob te horen dat Esau hem tegemoet rijdt met 400 strijders
(Gen 32:7). Het angstzweet breekt hem uit. Snel verdeelt hij al
zijn mensen en zijn dieren over twee kampen, zodat Esau ze
niet allemaal tegelijk kan doden (Gen 32:8-9). En dan wanneer
er geen uitweg meer is, bidt Jakob. Een indringend gebed. “God
van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaak…
HEER, Gij die gezegd hebt: ‘ga terug naar je land, naar je familie’… ik smeek U: redt mij uit de handen van Esau, mijn broer…
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want ik vrees dat hij iedereen zal doden, ook de vrouwen en de
kinderen” (Gen 32:10,12).
Ondertussen is de nacht ingevallen. Het duister is opgegaan
over Jakob. Maar dan staat Jakob op, terwijl het nog nacht is.
Hij loopt door het water naar een doorwaadbare plaats. Daar
blijft hij staan om zijn vrouwen, zijn bijvrouwen en zijn kinderen te helpen oversteken. Nog één keer keert hij terug, om
ook al zijn bezittingen naar de overkant te brengen (Gen 32:2324).
En dan blijft Jakob alleen achter. “Helemaal alleen” (Gen
32:25), vertaalt de NBV. Dat staat er niet zomaar. Een mens
die alleen achterblijft in het nachtelijke duister. Geen bezittingen of nageslacht om zich achter te verschansen. Jakob wordt
teruggeworpen op zichzelf. Hij is daar alleen: kwetsbaar, naakt,
weerloos. Het kan ons soms gebeuren. Van die momenten
waarop het duister je overvalt. Alles wat verkeerd ging in je leven, je falen, de teleurstellingen, de muren waar je tegenop
liep… het ontwricht je, je worstelt ermee, vecht ertegen.
“Iemand worstelde met hem totdat de dag aanbrak” (Gen 32:25).

Ook bij Jakob zien we dat gebeuren. “Iemand worstelde met
hem totdat de dag aanbrak”, lezen we in vers 25. Het is mysterieus wat hier gebeurt, mystiek bijna. Het blijft in nevelen gehuld met wie Jakob strijdt, want de Hebreeuwse tekst heeft het
slechts over een ʾîš, ‘een man’. ‘Iemand’, vertaalt de NBV heel
terecht. Met wie vecht Jakob hier? Is het de HEER zelf, is het
een engel zoals de Joodse traditie zo mooi verbeeldt? Of strijdt
hij met Esau of met zichzelf? De grondtekst laat het open. Ook
wij mogen het open laten. We hoeven het niet in te vullen.
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Het gevecht van Jakob is weerbarstig en ongrijpbaar. Het is een
vertelling doorwrocht met beelden, met beelden van strijd. En
daarin loopt van alles door elkaar heen, zoals dat ook in een
mensenleven gebeuren kan. Een gevecht waarin je hard botst
op je eigen karakter, waarin je knokt tegen het verleden en de
toekomst, een strijd die je voelt tot in elke vezel van je lijf; een
vechten waarin het ook tot een confrontatie komt met de Eeuwige; in die worsteling spannen al je spieren zich samen; met
alle kracht die je in je hebt, vecht je om overeind te blijven.
Jakob vecht. Met zichzelf, met God, met wat hij zijn broer misdeed. Daar aan de oever van de Jabbok knokt hij tegen zijn
belager. Vasthoudend als hij is blijft Jakob vechten, totdat ook
die Ander moegestreden is. Een gevecht dat het uiterste van je
vraagt… daar kom je niet zonder kleerscheuren vanaf. Het
kneust je, verwondt je. Jakob is aangedaan, voorgoed getekend
door dat gevecht. Want wanneer die Ander het niet winnen kan,
wordt Jakob zo pijnlijk aangeraakt, dat zijn heup ontwricht
raakt. ‘Aangestoot’ zouden we hier met een mooi woord van
Huub Oosterhuis kunnen vertalen, want het werkwoord (qal.
nāgaʿ) dat in de Hebreeuwse tekst gebruikt wordt, kan zowel
‘slaan’ als ‘aanraken’ betekenen.
Ook ik heb geworsteld.
Met
mezelf, met die
twee lijnen van
traditie,
het
protestantse en
het katholieke,
die in mij tegen
elkaar aanbotsten. Hard ben ik
aangelopen tegen kerkmuren.
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Gestreden heb ik ook met de
Ene. Hij heeft mij belaagd,
aangevochten werd mijn beeld
van Hem; aangevallen mijn
hoop en mijn vertrouwen in
mensen, in mezelf, in Hem.
Het is maar goed dat ik een
beetje op Jakob lijk. Want koppig als ik ben, is in die strijd
het woord ‘opgeven’ nooit in
me opgekomen.
Jakob weet van geen wijken.
“Laat mij gaan” klinkt het,
want de dag begint te gloren.
En dan klinken die befaamde
woorden van Jakob, woorden
die weergeven wie Jakob ten
diepste is. “Ik laat U niet gaan,
tenzij U mij zegent” (Gen
32:27). Zelfs in zijn pijn, blijft
Jakob Hem vasthouden, die Ene waarmee hij strijdt.
In één van haar mooiste preken schreef Dorothee Sölle: “God
overvalt ons”, zegt de Schrift. “God is niet alleen maar lief en
aardig; dat is een liberale misvatting waaraan het Christendom
sterft”. Hij heeft ook de macht om ons te overvallen. Geloven
kan een strijd worden, zoals in het verhaal van Jakob. En dan
is het de vraag: wat doen wij als de Ene ons overvalt? Hoe leven
we met Hem, hoe blijven we dan staande?
Het verhaal van Jakob is een prachtig getuigenis van de mens
die door het donker is heen gegaan. Al worstelend, blijft hij
overeind. Hebben wij de moed om in het voetspoor van Jakob
te gaan? Dat wij zeggen kunnen: ik laat U niet gaan. Ik blijf U
vasthouden, net zolang tot dit strijden mij tot zegen wordt. Ik
blijf vechten, zoals Jakob deed, totdat het licht opgaat.
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“Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij en
het evangelie, zal het behouden” (Marcus 8:35).
Beproeving
Staande blijven met Hem, zelfs als de weg die we moeten gaan
een strijd wordt, als we door het duister heen moeten… precies
over die ervaring gaat het ook in Marcus 8. Jezus heeft zijn
leerlingen nog maar net onderwezen over wie Hij is. Dat Hij de
Mensenzoon is, de Messias, en dat vóór Hem een lijdensweg
ligt. Dat Hij vernederd en geslagen zal worden, dat Hij door de
nacht heen moet, om dan in het morgenrood van de derde dag
op te staan uit de dood.
Petrus wil er niet aan. Fel en gepassioneerd bestrijdt hij wat
Jezus zegt. Maar Jezus legt gelijk de vinger op de zere plek.
Jezus herkent onmiddellijk dat Hij beproefd wordt. Het is een
innerlijke strijd, waarin hij staande blijft. Vechtend tegen de
bekoring, reageert ook hij fel: “ga weg achter mij”, want “je
denkt niet aan wat God wil”. En dan geeft Jezus aan zijn leerlingen mee dat leerling zijn, dat Jezus volgen op zijn weg, niet
zonder lijden kan. Dat zijn weg, de weg van het kruis is. Een
weg ook, die de belofte van redding in zich draagt. De belofte
dat het licht opnieuw zal opgaan. “Wie zijn leven wil behouden”
– zo klinkt het – “zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest
omwille van mij en het evangelie, zal het behouden” (Mc 8:35).
Roeping: doen waartoe je bestemd bent, de weg gaan die je
moet gaan. Het brengt onherroepelijk verlies met zich mee. En
toch ligt juist in het verliezen van een stukje van jezelf, verlossing verborgen. In de worsteling met onszelf en God komt een
nieuwe bestemming aan het licht. Een bestemming die ons tot
zegen wordt.
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Het verhaal van Jakob eindigt prachtig. Hijgend staan ze tegenover elkaar. Jakob en die schim, die nog steeds simpelweg
‘hij’ wordt genoemd. En dan gebeurt een klein wonder. “Wat is
je naam”?, zegt die stem. Jakobs antwoord is kort: yaʿăqōḇ;
hielgrijper, beetnemer, bedrieger (Gen 32:28). En dan krijgt Jakob een nieuwe naam. Israël zul je heten voortaan. Niet langer
is hij Jakob de hielenlichter, maar Israël. Strijder met God.
Want gestreden heeft hij. In zijn worsteling heeft hij het uitgehouden met God, en hij draagt daarvan de sporen. Voorgoed is
hij getekend.
En dan wordt Jakob voor de derde keer in zijn leven gezegend.
Dit maal niet ontfutseld, of gedroomd. Een zegen in het gevecht
met de Allerhoogste. Een zegen ‘om niet’. Zonder eigen verdienste. Pas achteraf herkent Jakob dat hij gevochten heeft met
God zelf, zoals wij vaak pas achteraf zin kunnen geven aan ons
eigen worstelen. Jakob noemt die plaats Peniël.
Meditatie bij de liturgische schikking:
Acht vazen, verbonden
met elkaar
door de lijnen van het
kruis.
Beeld van Christus,
door het duister heengegaan.
Een moeilijke weg te
gaan,
visioen van een nieuw
begin.

Jacob weet het zeker. In zijn eenzame, nachtelijke gevecht,
heeft hij Gods aangezicht gezien. “Oog in oog heb ik gestaan
met God, en ben toch in leven gebleven” (Gen 32:31). Wat is
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het bevrijdend wanneer je dat zeggen kan. Ik heb gestreden met de
Ene. Duister heeft me overvallen.
Maar ik ben niet verloren gegaan, ik
heb het leven behouden!
Bij Peniël steekt Jakob de Jabbok
over (Gen 32:32). Het is veelzeggend
dat dan pas de zon opgaat. Pas wanneer Jakob weer voet zet in het beloofde land gaat het licht over hem
op. Nu gaat in vervulling wat de
HEER beloofd had; want toen hij
midden in de woestijn lag te dromen
onder een open sterrenhemel, had
de stem van de Ene hem gezegd: “ikzelf sta je terzijde, ik zal je beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal
je naar dit land terugbrengen” (Gen
28:15).
Geen vluchteling is Jakob meer,
maar thuisgekomene. In de verte
komt Esau aanrijden met zijn 400
strijders. Heel even is Jakob bang,
dat het een gevecht zal worden op leven en op dood, maar oog in oog met
elkaar gebeurt het wonder. Esau
rent hem tegemoet. Hij sluit zijn
broer in zijn armen en kust hem
(Gen 33:4). Huilend vallen ze in elkaars armen. Het morgenrood heeft
de hemel gekleurd in schakeringen
van paars, lila en roze. De eerste
zonnestralen verwarmen hun ge-

Het eerste licht
Het eerste licht raakt
Jakob aan: Ik ben.
Er is een lange weg
te gaan. Maar waar
geen reisgenoot meer
is, behoudt één naam
betekenis: Ik ben.
Hij is op deze plaats
geweest: Ik ben.
De schepping ademt
nog zijn geest, zelfs
in een steen weerklinkt zijn naam, de
kracht die mensen op
doet staan: Ik ben.
O onuitsprekelijk geheim, Ik ben.
Wil ons ook tegenwoordig zijn;
hoe ontzagwekkend
is de plaats waar Gij
op ons te wachten
staat. Ik ben.
Lied 815, Nieuw Liedboek
Tekst: René Loenen
Melodie: Janine Mehrtens
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zicht. Geen worsteling meer, maar een liefdevolle omhelzing,
verstrengeld staan ze daar, verbonden als ze zijn.
Ik eindig met het ‘oog in oog staan’, want dat keert in Gen 33
nog eens terug. In zijn worsteling heeft Jakob niet alleen Gods
aangezicht gezien. Hij heeft Gods genade ook herkend in ogen
van zijn broer. “Oog in oog staan met jou”, zegt Jakob, “is niets
anders dan oog in oog staan met God” (Gen 33:10). Het verhaal
van Jakob en Esau mag ons aansporen om steeds wegen van
verzoening te blijven zoeken, om bruggen te slaan.
Kwam op gevleugelde voeten,
over de velden de kreupele –
Jakob waar kom je vandaan?
Van de nacht van de rivier
waar ik streed om mijn naam
en de zegen behaalde.
Waar ik boog voor mijn broeder
en verzoening verwierf –
Israël ben ik voortaan.
Bloeien zal de woestijn
honing schenken het rotsland
spijze de leeuwenmuil.
Aarde ik zal je dienen
hemel ik zag je open
boven de beenderenkuil.
Hemel open u wijd
zon sta stil, geef ons tijd
kome vrede op aarde.
Uit: Huub Oosterhuis, ‘Stilte
zingen’. 2018.

Wat is het hoopvol zoals we hier bijeen zijn, met Katholieken
en Protestanten, met Orthodoxen en Anglicanen. Hoe verschillend we ook zijn, hoe zeer onze tradities ook met elkaar gebotst
hebben… we mogen in het spoor van Jakob en Esau gaan. Dat
is soms een worsteling. Daarvan getuigt het verhaal van Jakob.
En toch zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ander
is een doorkijkje, een raam naar God. Aangespoord door zijn
De Brugse Kerkbode,
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Stem, zijn Stem die ons uitdaagt om broeder van mijn broeder,
en zuster van mijn zuster te zijn, zijn Stem die muren afbreekt,
worden we geroepen om samen op weg te gaan. Om die scheidsrivier, de Jabbok over te steken naar het land der belofte. We
mogen daarin stappen zetten. We hoeven niet te vrezen. Want
met ons is de Ene, onze God, overal waar we heengaan!
Ds. Jannica de Prenter
Bronvermelding bij de afbeeldingen
Foto’s door Johan Marechal.
Schilderij met Jakob en de Engel: ‘Jakobs gevecht met de engel’, Marc
Chagall Museum Nice (1960-1966). Gedownload van: https://fineartamerica.com
Icoon, ‘Jacob lutte avec l’ange’, door Sylvie Petit;
http:// www.sylviepetit.icones.free.fr
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Terugblik inzegeningsdienst
Zondag 7 april was een bijzondere dag voor onze gemeente. Op
deze warme voorjaarsdag stroomde de abdijkerk van Zevenkerken vol voor de inzegenings- en bevestigingsdienst waar we al
zo lang met elkaar naartoe hebben geleefd. Onder prachtig orgelspel van Dimos, begon de dienst met een plechtige intrede.
De inzegeningsdienst werd in grote oecumenische veelkleurigheid gevierd. Naast een goede opkomst van het predikantenkorps van de VPKB, waren vader abt René Fobe en de communiteit van Zevenkerken aanwezig, deken Lieven Soetaert namens de katholieke gemeenschap, deken Henk Laridon namens de oecumenische studie & werkgroep West-Vlaanderen,
en vader Bernard Peckstadt namens de orthodoxe parochie.
Ook Zeeuwen ontbraken niet. Want uit de parochie van dhr. en
mevr. de Prenter waren ook pastor Marjan Dieleman en Katrien
van de Wiele aanwezig. Ook de Evangelische gemeente en de
Pinkstergemeente waren present, en de schepen van Cultuur,
Nico Blontrock.
Na een mooie introductie door consulent ds. Elly Bouman, begon de dienst van de inzegening & bevestiging. Ds. Steven
Fuite, de synodevoorzitter, gaf een exegese over roeping en het
ambt van het predikantschap. Daarna volgden de geloften, en
de handoplegging. Een ontroerend moment was het moment
waarop de synodevoorzitter aan de aanwezige predikanten
vroeg om mede de handen op te leggen. Al die uitgestrekte handen die zegenen, het lied ‘Kom Schepper Geest’ en de stola die
door Mirjam Lammens en Patrick Hellebuck werd omgehangen… het heeft velen van ons ontroerd en bewogen. Daarna
waren er liefdevolle woorden van de predikanten die met een
passende Bijbeltekst een woord van welkom uitspraken. Bijzonder was ook het aanstellingsmoment, waarbij Ds. Bouman
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ons aan elkaar verbond. Wat we allemaal voelden in ons hart,
werd tot uitdrukking gebracht met het opwekkingslied ’10.000
redenen tot dankbaarheid’, waarmee de dienst van de inzegening en bevestiging werd afgesloten.
In de verkondiging, ging het over het verhaal van Jakob. Een
verhaal over worsteling, en zegen, en het diep menselijke verlangen naar vrede en broederschap. Deze preek kunt u nog
eens nalezen in de overdenking in deze kerkbode. Na de preek
speelde Dimos het mysterieuze fluitwerk ‘Psalm 140, Ofte Tien
Geboden’ van Jacob Van Eyck, en werd het prachtige lied ‘Stem
die de stenen breekt’ a-capella gezongen door het koor.
De dienst eindigde met voorbeden, waarin ook vader abt, deken
Lieven Soetaert, vader Bernard Peckstadt, en mevr. Nadine van
Parys van de Brugse werkgroep ‘samen rond de Bijbel’ meebaden. Na de zegen, waren er nog toespraken door de synodevoorzitter van de VPKB, door ds. Buzogany als voorzitter van het
districtsbestuur OWVL en Jan van Groenigen namens de kerkenraad. Heel bijzonder was ook het dankwoord van vader abt,
waarin hij met ons deelde hoe historisch het was wat er op deze
dag gebeurde. Nog nooit eerder kwamen alle Brugse kerken samen om met elkaar een protestantse inzegeningsdienst te vieren en te beleven. Na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog had de Lutherse predikant van toen gevraagd om de erediensten door te laten gaan in de Sint-Andries abdij. De tijd
was toen nog niet rijp voor deze oecumenische gedachte.
Deze dag werd afgesloten met een feestelijke receptie in de gang
van de abdijschool. Van harte wil ik iedereen bedanken die voor
en achter de schermen heeft meegewerkt aan deze dag. Want
wat is er een werk verzet! Het was een prachtige dag, waar we
met veel dankbaarheid op terug mogen kijken.
Alles is nog eens te lezen en te luisteren op de website:
https://protestantsekerkbrugge.wordpress.com/
De Brugse Kerkbode,
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Foto’s door Johan Marechal
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Tienduizend redenen tot dankbaarheid
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
-RefreinLoof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
-RefreinEn op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
-Refrein 2xVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
-Refrein 2xVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Ds. Jannica de Prenter
De Brugse Kerkbode,
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Gemeentevergadering op 19 mei
Op zondag 19 mei 2019 is er na de eredienst de jaarlijkse gemeentevergadering. De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit om
deze vergadering bij te wonen.
De jaarverslagen worden toegelicht door de opstellers en besproken
met de aanwezigen. We bespreken ook het gemeentebeleid en dit
aan de hand van de kerkelijke kaart van VPKB Brugge opgemaakt
door ds. Jannica de Prenter.
Na de vergadering wordt er een gratis broodmaaltijd aangeboden
waarvoor u kan inschrijven op de lijst op het mededelingenbord,
ten laatste op zondag 12 mei na de dienst.
De kerkenraad.

Twee fantastische Erfgoeddagen in ons Keerske
Op zaterdag 27 en zondag 28 april
namen “wij van ’t Keerske” deel aan
de Erfgoeddagen in onze mooie stad,
met als thema: ambachten en vakmanschap.
Dank zij Jan D’hondt, de hoofdarchivaris van het Brugse Stadsarchief, konden wij in de vergaderzaal
van de kaarsengieters een kleine
maar fijne tentoonstelling opzetten
over de kaarsengieters in Brugge.
Die was op beide dagen te bezichtigen en trok ruim 225 bezoekers aan.
Op zaterdag hield Dirk Verstraete, gids en bestuurslid bij de Gidsenkring, zeer gesmaakte lezingen voor een dertigtal toehoorders.
Op zondag was het de beurt aan Sigrid Buytaert om een workshop
te verzorgen voor 40 gegadigden, die hun eigen kaarsje mochten
maken en glunderend naar buiten stapten met hun drijvend
kaarsje of figuurtje of glaasje. Hartverwarmend om te zien. Sigrid
schonk bovendien aan onze vzw twee kaarsen als tombolaprijs voor
de Fancy Fair. Ook de kerk zelf werd druk bezocht en mocht ik
menig bezoeker wegwijs maken in het reilen en zeilen van onze GeDe Brugse Kerkbode,
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meente. En of “iedereen hier naar de dienst mocht komen” ? Uiteraard, heel graag zelfs !
We kregen ook “schoon volk” over de vloer: de
hoofdarchivaris himself en twee van zijn voorgangers, de schepen van cultuur Nico
Blontrock en de acteur Kurt Defrancq.
Wij, protestantse Gemeente in Brugge, hebben alweer een grotere voetprint gezet op de
kaart van onze stad.
Onze dank gaat dan ook uit naar Katrien en
Jules van Erfgoedcel Brugge, naar Jan
D’hondt, Dirk Verstraete, Sigrid Buytaert,
naar Albert Eversen voor de technische bijstand en naar Wim ten
Kate voor allerlei bijstand.
Dany Constant en Riek ten Kate

Nieuws van de vzw “De Vrienden”
Zoals reeds eerder vermeld organiseert de vzw “De Vrienden” op
zaterdag 18 mei van 10u tot 18u opnieuw een Fancy Fair, dit jaar
ten bate van de vzw “G.L.E.K” (Geef Leven Een Kans)
Er zal een prondelmarkt(je) zijn, een tombola “altijd prijs” en een
bar-cafetaria met mogelijkheid tot koffie/thee met of zonder gebak,
cava, witte en rode wijn en fruitsap en deze keer ook tomatensoep
met een stukje stokbrood.
Wat zoeken we:
-Spulletjes voor de prondelmarkt, alles schoon en in goede staat
(geen kledij en schoenen, wel kledingaccessoires zoals sjaals, handtassen, (fantasie)juwelen….) boeken, cd’s, huishoudtoestellen in
goede staat, beeldjes, schilderijen, vaatwerk…. De prijs van elk
stuk zal worden bepaald in overleg met de medewerker(s) van
dienst.
Wat ’s avonds niet verkocht werd, gaat naar de Kringloopwinkel, tenzij u uw eigen spullen op dezelfde dag weer meeneemt.
-Tombolaprijzen (nieuw) zoals flessen wijn, cadeaubons, niet-bederfbare eetwaren (koffie, confituur, deegwaren) plantjes, bloemstukken…… we streven naar een 100-tal prijzen. Hebt u in uw kennissenkring een handelaar? Vraag hem dan naar sponsoring. Is ieDe Brugse Kerkbode,

MEI 2019, bladzijde 20

mand bereid om een hele mooie “lokprijs” te schenken ?? Alle steun
is welkom !
- Hebt u thuis bruikbare spullen in overschot? Eén adres: ’t
Keerske !!
-Amateurbakkers en bakkerinnen, die bereid zijn een taart of
cake te bakken (ingrediënten kunnen eventueel worden vergoed).
We rekenen op een achttal stukken gebak (liefst geen slagroomtaarten). Ook cupcakes zijn welkom.
-Medewerk(st)ers om op donderdag 16 mei (van 10u tot 12u) en/of
vrijdag 17 mei (vanaf 10u tot …) te helpen om de kerk in orde te
brengen, schragen en planken uit de kelder te halen en de kartonnen dozen van zolder te halen, binnenkomende spulletjes te taxeren en te prijzen, de bar in te richten……
-Medewerk(st)ers voor de fancy-fair (van 9u tot ….) Na sluiting,
moet de kerk weer in orde worden gebracht voor de zondagsdienst.
Voor de medewerkers wordt op vrijdag en zaterdag voor broodjes en
soep gezorgd
Er wordt aan het mededelingenbord een lijst uitgehangen. Willen alle medewerkers zich inschrijven op de juiste plaats (let
op de data!)?
Wie echt niet kan komen, geen spullen heeft, geen zin heeft om te
komen, niet kan bakken… maar toch wil helpen… dat kan !!!
U kunt een gift doen op het rekeningnummer van de vzw: BE 10
0000 1658 7404 t.n.v. ”Vrienden Protestantse kerk Brugge” met
vermelding “Fancy Fair”. Dat geld zal worden gebruikt om –zo nodig- de hierboven vermelde spullen te kopen of als gift voor de
G.L.E.K.
Spullen voor de prondelmarkt en prijzen voor de tombola kunnen in ’t Keerske worden binnengebracht op woensdag 15 mei
en donderdag 16 mei telkens van 10u tot 12u
U kunt bij ons flyers bekomen, maar u kunt ook via e-mail uw familie, vrienden en kennissen oproepen om ons op 18 mei een bezoekje te brengen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en vooral….
hoe meer centjes !
In naam van het vzw-bestuur dank ik u allen alvast van harte voor
de hulp, die u zult bieden, onder welke vorm dan ook.
We duimen voor mooi weer en een memorabele fancy fair !
Dany Constant
De Brugse Kerkbode,
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Terugblik op de Paasperiode
We mogen dankbaar terugkijken op een mooie Paasperiode. Op
woensdag 10 april werd de lijdensweek ingeleid met de derde
bijeenkomst van ‘Zingen is tweemaal bidden’: een ingetogen,
stemmige avond, waarop we luisterden naar Jesaja’s profetie
van de lijdende dienaar, de Christushymne uit Filippenzen 2:511 en het intochtsverhaal uit Marcus 11. Tussen de lezingen
door maakten onze oecumenische vrienden kennis met het protestantse lied, en waren er stilte momenten en korte overdenkingen. De liturgische kijktafel bij deze avond, met het kruis in
het midden, de stenen en het groen dat achter de rotsen ontkiemt, verwijst naar de hof van Getsemané. De roos van Jericho
is beeld van de lijdende dienaar waar Jesaja het over heeft. Hij
heeft zich ten volle gegeven, helemaal open gebloeid, zoals alle
takjes als uitgestrekte armen naar de hemel zijn geheven.
Ook de Goede Vrijdag
dienst stond in het teken
van het lijden. Bij het lijdensverhaal volgens Lucas, waren er beelden te
zien van de adembenemend mooie kruisweg van
de Duitse kunstenaar Werner Klenk, en waren er bijpassende gedichten. Heel
symbolisch werd de Paaskaars gedoofd, en sloten we de dienst
af met het Heilig Avondmaal, waarna we de kerk verlieten in
een sfeer van verstilling. Op Paasmorgen was de hof van Getsemané veranderd in een bloementuin. Rondom het kruis,
groeit en bloeit het in geel, roze en paars. De lijdenstuin is een
lofgedicht der liefde geworden. Vanuit het grijze steenachtige
kaarsje, werd de Paaskaars door de kinderen opnieuw ontstoken. De steen is immers weggerold. Centraal stond de tuin,
waarin het leven opnieuw tot bloei komt. We lazen dan ook het
Paasverhaal uit Joh 20, waar Maria van Magdala Jezus ontDe Brugse Kerkbode,
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moet als de tuinman. Tijdens deze feestelijke lente dienst
mochten we opnieuw genieten van een prachtig fluit werk van
Dimos. Als je de ogen sloot, kon je het getsjilp van vogels horen.
Na de dienst trakteerde Jannica de gemeente op een groot chocolade-ei dat we zonder moeite samen gekraakt hebben. Er
werd volop genoten van de lekkernij, en van het gesprek met
elkaar. Het was werkelijk een zalig Pasen!
In de paastuin bloeien bloemen
in een taal die zich verstaat
met de kleuren van de liefde
en het licht in vol ornaat.
In dit hartje van de schepping
zingt het wie de tuinman is:
lelie in een kroon van dorens,
roos in de woeste wildernis.
Als een parel glanst het zilver
van het kruidje-roer-me-niet,
schoongewassen door haar tranen,
als gedoopt in haar verdriet,
want zij heeft haar naam vernomen
van haar vriend, de ereprijs.
Hij zal al haar tranen drogen,
sleutelbloem van ’t paradijs.

Ds. Jannica de Prenter
Aankondiging: Open Kerken 2019
Op zondag 2 juni zal tijdens een feestelijke eredienst de tententoonstelling in verband met Open kerken in onze kerk worden
geopend. Hierna zal u een glaasje aangeboden worden. Centraal in deze tentoonstelling is het boek Hooglied. De titel is dan
ook: ‘Wat ben je mooi! De mooiste Bijbelse liefdesliederen in
woord en beeld’. Een onderwerp dat heel goed past bij het algemeen onderwerp van Open Kerken dit jaar: “Emoties”.
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Ook de feestelijke eredienst op
zondag 2 juni zal in het teken
staan van het lied der liederen,
en het koor zal haar muzikale
bijdrage leveren.
Er zullen grote posters worden
tentoongesteld, met een daarbij
horende powerpoint presentatie.
Dit alles is het werk van dhr. Johan Delameilleure.
Wij zullen iedere zaterdag- en
zondagnamiddag in juni, juli en
het eerste weekend van augustus open zijn van 14.00 – 17.00
uur. Zoals ieder jaar vragen wij ook weer uw medewerking om
op één of meer van deze momenten aanwezig te zijn voor permanentie. U kunt uw naam opschrijven op het inschrijvingsformulier, dat aan het mededelingenbord in de gang hangt.
Wij vertrouwen op uw medewerking.
De kerkenraad

Aankondiging: Studiedagen over heiligheid
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Van maandag 1 juli tot woensdag 3 juli gaat in Brugge de studieconferentie ‘Wees heilig, want ik ben heilig’ door. Het beloven boeiende studiedagen te worden waarbij vanuit Bijbelse,
kerkhistorische en theologische invalshoeken naar heiligheid
wordt gekeken, en de vraag wordt gesteld hoe we als christenen
vandaag een ‘geheiligd’ leven kunnen leiden. Interessant voor
ons protestanten is dat ook de vraag naar genade niet ontbreekt. Die relatie tussen heiligheid en genade zal vooral onderzocht worden in de lezing van Manu Van Hecke, abt van de
Sint Sixtusabdij in West-Vleteren. Het Oudtestamentische perspectief op heiligheid, zal naar voren komen in de lezing die
ikzelf mag verzorgen.
Deze studiedagen worden georganiseerd door CCV en het
Grootseminarie van Brugge. Pastores, parochie-assistenten en
vrijwilligers zijn welkom, maar zeker ook geïnteresseerden vanuit andere kerken. Heeft u interesse? Voel u dan zeker welkom!
Het is ook mogelijk om in te schrijven voor een gedeelte van het
programma. Er liggen folders in ’t Keerske, maar meer info
vindt u ook op de website:
https://www.kerknet.be/ccv-brugge/evenement/wees-heiligwant-ik-ben-heilig-1-pe-116
Ds. Jannica de Prenter
Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen
Op 16 maart vond de districtsvergadering plaats in Roeselare.
Deze vergadering was, zoals altijd, voorbereid door het districtsbestuur.
– Als eerste agendapunt waren er gespreksgroepjes over regionale samenwerking. Een werkgroep van 4 personen had enkele
vragen opgesteld, die per regionaal groepje besproken werden.
Daarna werden de resultaten plenair besproken. Een terugkoppeling naar de kerkenraad is wenselijk.
De Brugse Kerkbode,
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– De Verantwoordelijke Ambten, ds. Edwin Delen, kwam zich
voorstellen aan de vergadering.
– De rekening 2018 en de begroting 2019 werden goedgekeurd.
– Over districtsbijdragen en cibels werd gesproken, vooral in
verband met het feit, dat er na de financiële enquête van 2018
nogal grote verschuivingen zijn opgetreden.
– Er werd uitleg gegeven over de aanpassing van art. 39 uit de
kerkorde. Dit artikel over conflictsituaties werd herschreven
om één en ander duidelijker en eenvoudiger te maken. Algemeen werd opgemerkt dat de tekst te letterlijk uit het Frans is
vertaald. Hier zal nog aan gewerkt worden.
– ProFest vaag nog hulp voor 30 mei. Ook is de opbrengst van
een collecte nog altijd welkom.
– Over de invulling van een hulppredikant is nog geen beslissing genomen.
– Volgende gemeenten in ons district zijn vacant:
Knokke: Hier is ondertussen ds. Simon van der Linden uit Horebeke aangesteld als consulent.
Ronse: Onder het consulentschap van ds. Elly Bouman wordt
er naar een nieuwe predikant gezocht. Er zijn reeds kandidaten.
Ieper: Eleonora Hof is daar proponent tot/met juni 2019. Consulent is hier ds. Gert-Jan Kroon.
Wevelgem: Hier is alleen nog een bestuursraad. Er zijn geen
diensten meer, maar indien mogelijk wordt er voor de toekomst
eventueel gedacht aan een kerkelijk werker.
Kortrijk: Ook hier is men met behulp van consulent Peter Smits
op zoek naar een nieuwe predikant.
Geraardsbergen: Hier is geen kerkenraad, noch bestuursraad.
Wel wordt er wekelijks een dienst gehouden. Men zal binnenkort op een gemeentevergadering proberen een voltallige bestuursraad te vormen.
Zo je kunt zien, is er nog wel wat te doen in ons district.
Riek ten Kate-van de Westeringh.
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Bevestigingsdienst Verantwoordelijken Ambten
12 mei 2019 om 15:00
Brussel-Kruidtuin (Botanique)
Sinds enkele maanden heeft de VPKB het
voorrecht om te beschik-ken over twee verantwoordelijken
Ambten,
belangrijke
functies voor een goede werking van onze
Kerk en ter ondersteuning en omkadering van haar predikanten.
Het gaat om ds. Edwin Delen aan Nederlandstalige kant en ds. Georges Quenon aan Franstalige kant. Het belangrijkste doel van hun
bediening is het welzijn en de ondersteuning van wie werkt in onze
Kerk om eenzaamheid te voorkomen en om een grotere collegialiteit
na te streven tussen al wie geroepen is om samen te werken ten
dienste van de Kerk.
De Synodale Raad wil het belang van deze functies benadrukken.
Daarom wordt er een formele bevestigingsdienst georganiseerd en
wel op 12 mei 2019 om 15:00 in de gemeente Brussel-Kruidtuin
(Botanique), Bisschoffsheimlaan 40 - 1000 Brussel.
Iedereen welkom.
Namens de Synodale Raad,
Ds. Steven H. Fuite, Voorzitter.

Reminder
In de meimaand is er weer heel wat te doen. U heeft er in de vorige
kerkbode al over kunnen lezen. We zetten het nu nog even kort voor
u op een rijtje:
Gemeente-uitwisseling met Gent-Brabantdam
Op zondag 5 mei ontmoeten we onze zusterkerk van Gent-Brabantdam. Na de gezamenlijke Avondmaalsdienst, wordt u een broodmaaltijd aangeboden, en is er een mooi middag-programma, met
volop gelegenheid om onze zustergemeente beter te leren kennen.
U kunt zich inschrijven via het formulier op het mededelingenbord,
of u kunt het aan één van de kerkenraadsleden laten weten.
ProFest
Op 30 mei, op Hemelvaartsdag, gaat ProFest door: het protestantse
feest, waarop de VPKB haar veelkleurigheid en meerstemmigheid
viert. Op de workshops en de creamarkt is van alles te zien en te
De Brugse Kerkbode,

MEI 2019, bladzijde 27

beleven. Er wordt samen gezongen, en er is heerlijk eten. Meer info
vindt u op de website:
https://www.profest.be/
Jozualezingen in het Bijbelhuis
Op 8, 15 en 29 mei gaan er drie bijeenkomsten door over de geweldteksten in het Bijbelboek Jozua. Centraal staat de vraag welk
ideologisch kader en wereldbeeld er schuil gaat achter deze teksten,
en hoe we deze teksten vandaag kritisch kunnen lezen. De bijeenkomsten gaan steeds door van 14.30 tot 16.30 uur in het Bijbelhuis. Inschrijving is wel vereist, en kan door te mailen naar:
info@bijbelhuiszevenkerken.be. Er is een kleine kostprijs aan deze
middagen verbonden. Meebrengen: een Bijbel en een kritische
geest! Voor info:
https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2019/03/10/geweldtekstenjozua/
Ds. Jannica de Prenter.

Agenda
5 mei 10.00 – 17.00u Gemeenteuitwisseling Gent
Brabantdam
6 mei 19.30u
Kerkenraad
8 mei 14.30u
Geweldteksten in het boek Jozua,
lezing door Jannica de Prenter in
Bijbelhuis Zevenkerken
15 mei 14.30u
Geweldteksten in het boek Jozua,
lezing door Jannica de Prenter in
Bijbelhuis Zevenkerken
18 mei hele dag
Fancy fair in ‘t Keerske*
19 mei na de dienst
Gemeentevergadering
29 mei 14.30u
Geweldteksten in het boek Jozua,
lezing door Jannica de Prenter in
Bijbelhuis Zevenkerken
30 mei hele dag
ProFest in Gent
2 juni 10.00u
Feestelijke dienst t.g.v.
Open Kerken
Iedere vrijdag 19.30 uur Bijbelkring
* = Een organisatie van de VZW “De Vrienden”
** = Een organisatie v.d. oecumenische werkgroep “Samen rond de Bijbel”
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 5 MEI; HEILIG AVONDMAAL
Gezamenlijke dienst met VPKB Brabantdam
Predikant

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Ds. T. Buzogany -predikant VPKB Gent-Brabantdam
Ouderling Dhr. A. Deceuninck
Diaken
Mevr. M. Lammens
Lector
Dhr. P. Harrewijn
Lezen
Deut 6:1-9 en Joh 17:9-23
Organist
Mevr. Anja van Holst
Babyoppas Mevr. M. Lammens
Collecte
ProFest
Koffiedienst Fam. P. Luteijn
ZONDAG 12 Mei
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. L. Wüllschleger –Predikant in Wijk bij Duurstede (Nl)
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Tearfund
Dhr. A. Eversen & Mevr. Moghadam

ZONDAG 19 Mei
NA DE DIENST GEMEENTEVERGADERING
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. G. Labeur
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Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ex 17:1-7 en Joh 4:1-30
Dhr. Dimos de Beun
Vrijwilliger
Kerk
Mevr. J. Lagauw-Wage

ZONDAG 26 MEI; KINDERNEVENDIENST
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A.Boekhout–kerkelijk werker in Oostende
Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Mevr. Lieve Vercruysse
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. W. Buijs
ZONDAG 2 Juni; Heilig Avondmaal
Open Kerken

Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Hooglied 5:1-7; 8:5-14 en Joh 21:15-19
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Vrijwilliger
Open Kerken weekends
Fam. J. van Groenigen
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ZONDAG 9 Juni; Pinksteren
Gezinsdienst
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dhr. P. Harrewijn
Joël 3:1-5; Hand 2:1-13 en Joh 20:19-23
Dhr. Dimos de Beun
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Fam. A. Deceuninck

Koffiedienst loopt als volgt door: 16 juni Mevr. M. Lammens. 23
juni Fam. W. ten Kate. 30 juni Fam. J. Klifman. 7 juli Fam. P.
Luteijn. 14 juli Dhr. A. Eversen&Mevr. Moghadam. 21 juli Mevr.
J. Lagauw-Wage. 28 juli Fam. W. Buijs. 4 augustus Fam. J. van
Groenigen. 11 augustus Fam A. Deceuninck. 18 augustus Mevr.
M. Lammens. 25 augustus Fam. W. ten Kate. 1 september Fam.
J. Klifman.
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten
en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.
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Voor de kinderen

We lezen Johannes 20: 19 - 31
Jezus schenkt zijn leerlingen vrede
n de Heilige Geest.

Versier de tekstballon en kleur de letters
er in.

Hoeveel vierkanten zie jij hiernaast?
Praat samen over verdeeldheid en
eenheid.

De Brugse Kerkbode,

MEI 2019, bladzijde 32

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

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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