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Inleidend woordje
In deze kerkbode is weer heel wat te lezen. In de overdenking blijven we nog even bij de Psalmen, en neem ik u mee naar het loflied
in Psalm 65. Dit lied is een echte zomerpsalm, een lied dat uitnodigt tot dankbare verwondering om de schoonheid van de schepping, en alles waarvan wij genieten mogen. Verder leest u in deze
kerkbode ook over de schoolklas die wij op 24 juni mochten ontvangen, en over de ontwikkelingen in ons district. We kijken ook
alvast vooruit: naar de jaarlijkse uitstap van de vzw, de startzondag en de Bijbelstudie in oktober en november over de zin van het
leven in het boek Prediker. Ook worden er twee nieuwe rubrieken
geïntroduceerd. Albert vertelt over het artikel ‘wel en wee’. Elke
maand zult u kunnen lezen over wat er leeft onder ons aan blijdschap, maar ook aan verdriet en zorgen. Daarnaast vindt u ook het
Bijbelleesrooster, met elke dag een tekst ter inspiratie. We wensen
u veel leesplezier!
Ds. Jannica de Prenter
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Overdenking: alles moet loven de Here
Voor de koorleider, een psalm van David, een lied.
2 U komt de lof toe,
God die woont op de Sion,
U zult ontvangen wat u is beloofd.
3 U die ons bidden hoort –
tot U komt de sterveling.
4 Worden onze zonden mij te zwaar,
U neemt weg wat wij misdeden.
5 Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen,
hij mag wonen in uw voorhoven.
Wij genieten van het goede van uw huis,
het heilige van uw tempel.
6 Ontzagwekkend is uw antwoord,
U doet recht en redt ons, God.
1

Op U hopen de einden der aarde,
de verten van de zee.
7 U hebt met kracht de bergen vastgezet,
U bent omgord met macht,
8 U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën,
het gebulder van de golven,
het tumult van de volken.
9 Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten,
U brengt gejuich van het oosten tot het westen.
U zorgt voor het land en bevloeit het,
U maakt het vruchtbaar,
vol water staat de rivier van God.
U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt U het:
11 U doordrenkt de voren en effent de kluiten,
doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.
12 U kroont het jaar met uw goede gaven,
waar Uw voeten gaan, druipt het van overvloed,
13 de velden in de steppe druipen,
de heuvels omgorden zich met gejubel,
14 de weiden kleden zich met kudden,
de dalen tooien zich met graan.
Zij zingen en juichen elkaar toe.
10
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Een zomerpsalm
Psalm 65 is een echte zomerpsalm. Het is een loflied over de
vruchten van het land. Wanneer in de zomer de gele korenvelden zachtjes golven in de wind, en de korenhalmen beginnen te rijpen in de zon, wanneer de takken van de bomen
zwaar beginnen te worden van de appels en de peren, en de
boeren langzaam beginnen te denken aan de oogst, is Psalm
65 een prachtig lied om bij stil te staan. Psalm 65 is een
zonnig lied, dat zingt van Gods goedheid en de zegen die hij
doet neerdalen over het land.
Stilte zingen
De eerste strofe van het lied (vv. 1-6a) begint met een stille
lofzang over Gods goedheid in de tempel. De Nieuwe Bijbelvertaling begint de aanhef van dit lied met het bekende ‘U
komt de lof toe’ (Ps 65:2). De Statenvertaling heeft het over
een gebed in verstilling, en blijft daarmee heel dicht bij de
Hebreeuwse tekst, waar de dichter spreekt over een ṯəhillâ,
‘een lied in stilte tot God’. “Stilte nu, voor U”, dicht Huub
Oosterhuis, “stilte zingen had ik U beloofd: hoor dan” (uit:
Stilte zingen, Psalm 65 vrij). Woordeloos begint dit lied. De
dichter maakt ruimte in zijn hart, door stil te zijn, en alle
stemmen in zijn hoofd even het zwijgen op te leggen. In die
stilte, stroomt zijn hart vol van dankbaarheid: dankbaarheid
dat God zijn bidden hoort, dat hij zonden wegneemt, en dat
hij naderen mag in zijn huis (vv. 3-5).
Genieten van het goede van zijn huis
‘Gelukkig wie door U gekozen zijn en U mag naderen’, dicht
de Psalmist een eindje verderop in vers 5. Wie binnentreedt
in Gods woning is een gelukkig mens. ‘Welgelukzalig’, zelfs,
zegt de Statenvertaling. Het goede, dat wat ṭov is in Gods
huis, is verbonden met het heilige (qəḏoš) van zijn woning.
Gods tempel wordt in de heiligheidsteksten in Leviticus en
Numeri steevast als māqôm-qādōš aangeduid, een plaats
waar Gods heilige aanwezigheid onder mensen woont. Van
die heiligheid, zo stelt de dichter, mag de mens genieten. De
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mens mag zich tegoed doen, en verzadigd worden (Heb.
śābaʿ = verzadigen),
van de
goedheid
waarmee hij ons hart
wil
door-stromen.
Het is voor de dichter
ontzag-wekkend,
hoe God recht doet
en genadig aanwezig
is (Ps 65:6).
Zonsopkomst, foto gemaakt tijdens de Caminotocht van mijn moeder, oktober 2018

Heel de aarde juicht voor Hem
Ontzag voor de HEER is er ook in de tweede strofe (vv. 6b9), waar de dichter Gods scheppingsmacht bezingt. Heel de
aarde vindt rust in God: de bergen met hun spitsige toppen
zijn vastgezet door zijn kracht, en het bruisen van de golven
en het geraas van de zeeën is ‘stil geworden’ (šābaḥ hif. = stil
worden, stil worden in zichzelf). Zelfs het tumult van de volken is bedaard. De volken zijn stil voor Gods aangezicht en
hebben ontzag voor de HEER. Zoals de ziel verstilt in God,
zo is heel de aarde tot rust gekomen in hem. Van de zonsopkomst in het oosten, totdat zij zakt aan de westelijke horizon, juicht de aarde van zijn macht.
Het land is vol van zegen en overvloed
In de derde strofe (vv. 10-14) verschuift de aandacht zich van
de schepping, naar het land. Zoals de tempel vol is van Gods
goedheid (Ps 65:5), zo zingen ook de akkers en de velden van
zijn zegen. Nu de oerwateren tot rust zijn gekomen, staat
Gods beek vol met levengevend water. Net als in de tweede
strofe (v. 7), verschijnt ook hier het werkwoord ‘vastzetten’
(kûn). Zoals God de bergen heeft vast gezet, zo doet hij ook
het koren op de velden staan (v. 10). Gods goede zorg voor
het land uit zich in de zegen waarmee hij de voren laat bevochtigen, de kluiten laat inzinken, en het groen ontspruiten
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laat door zijn regen. De psalmist kijkt naar God als een goede
wijngaardenier. Waar hij zijn voetstappen het veld raken, begint de zegen te druipen (v. 12). Het land is tevreden en lacht:
de grazige velden zijn bekleed met kudden vee, en de vruchtbare dalen dragen een tooi van koren. Het gouden graan
lacht van de zon, heel het land jubelt van vreugde omdat
God haar bezoekt en zegent.

Genieten
van Gods
goedheid
Psalm 65 is
een dankbaar
lied om de
schoonheid
van het land.
Ook wij mogen met volle teugen genieten van Gods overvloedige goedheid. Een tijdje terug heb ik me verwonderd over de polders
rond Damme, die in deze tijd van het jaar zo mooi zijn. Ik
zag gouden korenvelden wuiven in de wind. De zomer is
beeld van de volheid van het leven, de tijd waarin alles tot
vrucht komt. Wat is er heerlijker dan genieten van de zon?
Dan zoete bramen plukken langs de kant van de weg? Heel
de schepping juicht inderdaad van Gods goedheid. Wij mogen ervan genieten, en we mogen tot rust komen, stil worden
om al het goede waarmee de Heer ons zegent. Ook dat is
ontzag voor de Heer. Zoals heel de aarde dankbaar tot bloei
komt en zingt van Gods genade, zo mogen ook wij komen tot
een loflied van stille dankbaarheid. Huub Oosterhuis zegt
het zo:
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ZOMERLIED
De boom is de aarde dankbaar
dat hij diep in haar wortelt.
De vogel is dankbaar de boom
dat hij hoog in hem nestelt.
Dankbaar het water de wolken
dat het mag vallen en stromen;
en de mensen dat zij het drinken –
dat wij nog leven,
dat het nog stroomt
dat wij het drinken.
De zon is de wereld dankbaar
dat zij zó naar hem uitziet.
De mensen zijn dankbaar de zon
dat hij rood uit de nacht komt.
Dankbaar het koren de akker
dat het mag kiemen en dragen;
en hun kinderen dat zij het eten –
dat wij nog leven,
dat het nog draagt
dat wij het eten.
O mensheid, begroet de liefde
dat wij heden nog leven.
Zaai sterren van liefde, een tuin
waar jij morgen zal leven.
Liefde je bed en je tafel
dat het mag lukken en duren;
en de sterren dat zij het zingen –
dat wij nog leven,
dat het nog duurt,
dat wij het zingen.
Dat wij nog leven,
dat het nog duurt
dat wij het zingen.
Uit: Stilte Zingen (2018).

Ik wens u allen een gezegende zomer. Dat het een tijd mag
zijn van tot rust komen, verstilling, lachen, juichen, drinken,
eten, warmte in de zon. Dat deze tijd mag zijn: genieten van
Gods overvloedige goedheid.
Ds. Jannica de Prenter
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ZING DE ZOMER,
DANS DE DAG,
LEER DE LIEFDE
NU HET MAG.
PROEF DE PASSIE,
LEES HET LICHT
WENS DE WARMTE
DOELGERICHT
ZING DE ZOMER,
BAAD IN BLAUW,
LIEF HET LEVEN,
DOE HET NOU!
Tanja Helderman
@TAALig

De kerkenraad wenst u
een fijne zomer toe!
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Aankondiging: Startzondag op 29 september
Feestelijke eredienst: elkaar tot zegen zijn
Elk nieuw werkjaar is steeds
een nieuw begin. Dat nieuwe
begin willen we op zondag 29
september inluiden met een
feestelijke startzondag. In de
eredienst gaan we op weg met
Abraham, en lezen we het roepingsverhaal in Gen 12, waar
geroepen worden, kiezen om
op weg te gaan en zegen nauw
met elkaar vervlochten zijn.
Vooral het zinnetje: ‘in jou zullen alle volken op aarde gezegend zijn’ (Gen 12:3), mag ons
inspireren om met elkaar na te
denken over gemeente zijn:
hoe gaan we met elkaar op weg in deze moderne tijd, en hoe
kunnen we elkaar in onze zoektocht naar eigentijds kerkzijn, tot zegen zijn? Aan deze eredienst zal het koor haar muzikale bijdrage leveren.
Verkiezingen: kiezen om te dienen
Helemaal in de lijn van deze eredienst, wordt na de dienst de
verkiezing van de herkiesbare kerkenraadsleden gehouden
(hierover leest u meer in het artikel over de verkiezingen).
Ambtsdrager zijn heeft ook alles met kiezen te maken: met
de keuze om dienstbaar te zijn en je in te zetten voor anderen, en daarin een ander tot zegen te zijn. Heel mooi komt
die keuze tot dienstbaarheid naar voren in lied 843, dat het
koor tijdens de eredienst zal zingen:
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Wat te kiezen, leven, dood,
afgod, geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of mij geven, gaandeweg?
Wat te kiezen, leven, dood,
afgod, geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.
Lancering Facebookgroep
Op deze dag zullen we ook de Facebookgroep van onze kerk
lanceren. Op deze groep kunnen al onze gemeenteleden inschrijven, maar ook zij die geïnteresseerd zijn kunnen ons
volgen. Het is de bedoeling dat deze facebookgroep een ‘online community’ wordt. Op deze groep kunnen evenementen
gedeeld worden, om zo de bekendheid van onze kerk te vergroten. Maar er mogen ook foto’s en herinneringen aan voorbije activiteiten op geplaatst worden, en u kunt ideeën met
elkaar uitwisselen, bijvoorbeeld een suggestie voor een
nieuw lied, een gedicht dat u wilt delen, of een activiteit in
de stad, waarvan u anderen op de hoogte wilt stellen.
Potluck-receptie in de namiddag
In de namiddag zal er net als vorig jaar een gezellige potluckreceptie zijn. Dit maal gaat de receptie niet door in de pastorie, maar bij Patrick Hellebuck: Veldstraat 46, 8200 BruggeSt. Michiels, van 15.00 -18.00 uur. Er zal frisdrank, wijn en
cava zijn, zodat we met elkaar een glaasje kunnen drinken.
Aan iedereen, die wil komen, wordt gevraagd een klein hapje
mee te brengen of een tapasgerecht. Zo doen we allemaal
iets, en maken we er samen een gezellige middag van. Als
gerechtje kunt u bijvoorbeeld denken aan:
- Een kaas- of vleesplankje.
- Wraps met zalm en roomkaas.
- Sushi.
De Brugse Kerkbode,
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Gevulde tomaatjes of een glaasje met lekkers.
Toast met salade.
Nacho’s met guacamole of kaasdip.
Ansjovisrolletjes met olijven.
Kippenvleugeltjes, gehakballetjes, of vleesspiesjes.
Bruchette met tomaat en mozarella.

Natuurlijk mag u ook een ander heerlijk gerechtje naar eigen
keuze maken. Laat uw culinaire creativiteit gerust de vrije
loop. Domina zal net als vorige jaar voor een zoete naspijze
zorgen. Bij minder goed weer, wordt een tent gezet. Het weer
zou de pret dus niet mogen drukken.

Kerk-Potluck
Zondag 29
september

Wilt u meedoen? Gelieve dan contact op te nemen, zodat
niet iedereen hetzelfde gerecht gaat maken. U kunt mailen naar: j.a.deprenter@gmail.com of bellen:
050 35 50 84.
Ds. Jannica de Prenter
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Bijbelstudie: Zinvol leven met Prediker
In het najaar starten we weer met een Bijbelstudie. Op één
van de kaartjes die gedeponeerd zijn in het Bijbeldoosje,
stond ‘prediker’ schreven met daarachter een uitroepteken.
Ik vond dit een goede suggestie, want Prediker is inderdaad
een bijzonder interessant broekje. Prediker of Qohelet in het
Hebreeuws, is een boekje dat gaat over de ‘vanitas’, over de
vluchtigheid van het leven. Prediker noemt het ‘lucht en
leegte’ (Pr 1:2; 12:8). In de Oude Statenvertaling klinkt dat
als ‘ijdelheid der ijdelheden’. IJdelheid betekent hier niet verwaand maar eerder ‘ijl’, zoals de lucht ijl kan zijn. Het sleutelwoord waar het in het boek Prediker om gaat is het
woordje hęḇęl, dat lucht of leegte betekent. Hier komt ook de
naam Abel vandaan. Abel is vluchtig, hij is als ‘damp’ of
‘wind’ voor zijn broer (vgl. Jes 57:13).
Prediker gaat ook over de wijsheid, en de vaststelling van de
dichter dat zelfs de wijsheid het leven niet inzichtelijk kan
maken. Hoe meer inzicht en kennis de mens lijkt te verwerven, hoe absurder de wereld lijkt te worden. De dichter durft
kritische vragen te stellen: wat is de zin van ons zwoegen, en
hoe moeten we met de tijd omgaan? Hoe kan een mens voldoening vinden, en hoe ver kun je gaan in het genieten van
het leven? Het zijn eigenlijk heel eigentijdse vragen, waar ook
wij ons in kunnen herkennen.
Wat gaan we doen?
Deze Bijbelstudie zal een soort Bijbelleerhuis zijn, waarbij
we rond een aantal thema’s naar het boek Prediker zullen
kijken. U zult achtergronden krijgen bij de historische context van het boekje, de structuur van de gedichten en het
genre van Hebreeuwse wijsheid. Daarnaast zullen we een
aantal gedichten met elkaar lezen, en wordt u uitgenodigd
om via een aantal werkvormen/ gespreksvormen met elkaar
in gesprek te gaan over levenswijsheid, de zin van het werk,
van het gezin, en van ouder worden.
De Brugse Kerkbode,
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Programma
Bijeenkomst 1: ‘Lucht en leegte: zoeken naar een zinvol leven’ (Prediker 1:1-13; 2:1-11 en 5:18-19), donderdag 3 oktober, groep 1 van
14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.
Bijeenkomst 2: ‘Werk, werk, werk: de zin en voldoening van ons
zwoegen’ (Prediker 2:17-23 en 5:9-19) en ‘alles onder controle’ (Prediker 3:1-11 en 9:1-12), donderdag 17 oktober, groep 1 van 14.0016.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.
Bijeenkomst 3: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is: over de zin
van relaties’ (Prediker 4:7-12 en 7:25-29), donderdag 31 oktober,
groep 1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.
Bijeenkomst 4: ‘Kennis brengt me aan de top’ (Prediker 1:12-18;
2:12-16; 8:16-17 en 12:12-14), donderdag 14 november, groep 1 van
14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.
Bijeenkomst 5 ‘In een gezond lijf leef ik lang’ (Prediker 11:7-12:8) en
‘leven in overvloed’ (Prediker 12:9-11), donderdag 28 november, groep
1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.

Iedereen is welkom!
Voor deze Bijbelstudie is iedereen die de Bijbel beter wil leren
kennen van harte welkom. U mag dus gerust ook kennissen
of familieleden meenemen. Ook onze oecumenische vrienden
krijgen een uitnodiging om deel te nemen
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Van de Kerkenraad
VAKANTIE PREDIKANT
De predikant, ds. J. de Prenter is met vakantie van 22 juli
t / m 11 augustus 2019.
Als u in deze periode een predikant nodig heeft, kunt u
contact opnemen met een kerkenraadslid.
De adresgegevens van de kerkenraadsleden staan op het
laatste blad van de kerkbode.
KERKENRAADSVERKIEZINGEN
De ambtstermijn van 3 kerkenraadsleden is verstreken:
Mevr. An Klifman, Mevr. Mirjam Lammens en Dhr. Adriën
Deceuninck.
Ze stellen zich alle drie herkiesbaar.
De verkiezing zal worden gehouden na afloop van de kerkdienst op zondag 29 september 2019.
Stemgerechtigde leden kunnen schriftelijk kandidaten voordragen, mits deze voordrachten ondertekend zijn door 5
stemgerechtigde leden en dit moet ten laatste op zondag 1
september in het bezit zijn van de kerkenraad.
De kerkenraad

Wel

en

wee…

wil een rubriek zijn waarin u vreugdevolle familieberichten of ook
droevig nieuws kunt melden. “Onbekend maakt onbemind” en “uit
het oog, uit het hart” mag bij ons niet voorkomen. Een geboorte, een
opname in het ziekenhuis, van u of een familielid. U laat het maar
weten. De redactie vraagt hierbij uw medewerking. Meld uw bericht bij voorkeur via mail bij albert.eversen@hotmail.com voor de
21e augustus (volgende deadline).
In verband met privacy is het noodzakelijk dat alle genoemde personen hun toestemming geven alvorens een bericht te publiceren.
De redactie behoudt het recht berichten (bijvoorbeeld over uw
voetbalploeg) te weigeren. Publicatie is mede afhankelijk van de
beschikbare ruimte.
Albert Eversen
De Brugse Kerkbode,
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De jaarlijkse daguitstap
Op zaterdag 31 augustus gaan we op uitstap met een toeristentreintje naar Donk, Eede (NL) en Middelburg (B). De vertrekplaats is de parking van de openbare bibliotheek van
Sijsele, waarna we door het prachtige ommeland van
Damme en Maldegem naar de Nederlandse grens rijden voor
een heerlijke lunch. Het gaat om een “all-in formule”, waardoor de portemonnee in principe de hele dag gesloten kan
blijven.
Het deelnemersaantal wordt beperkt tot 36 (maximum capaciteit van het treintje). Tijdig inschrijven is dus de boodschap!
Voor meer details, prijzen, uur van vertrek…. kunt u contact
opnemen met Dany Constant ( 050 – 385037 of constant.dany.dc@gmail.com)
Dany Constant

KAP-kamp 2019
In het juni-nummer (blz 26) vermeldden wij het al: de start
van het kap-kamp op 10 juli. 38 deelnemers zijn ingeschreven uit Zuid Afrika, Rwanda, Duitsland en België. De openingsviering gaat door in Maria-Horebeke op 11 juli om 11
uur. Thema van het kamp en van die dienst: Let us celebrate
Creation. Voorzitter ds. Steven Fuite en ds. Simon van der
Linden zullen voorgaan. Het weekend van 13 en 14 juli logeren de deelnemers bij gemeenteleden van 8 verschillende
kerken in Oost- en West Vlaanderen. Ook in Brugge komt
een aantal deelnemers logeren en kennismaken. De vraag
kwam laat, maar bij ds. Jannica de Prenter en de familie Van
Groenigen kunnen er een aantal terecht. Op woensdag 17
juli komt het voltallige gezelschap, 38 man sterk, plus begeleiders, Brugge ontdekken. Er is inderhaast voor hen een
dagprogramma opgesteld; zij komen aan rond 11 uur, ds.
Jannica de Prenter zal hen over de gemeente vertellen, wij
bieden een lunch en vieruurtje aan, een wandeling door de
stad met gids Jan van Groenigen en de dag wordt afgesloten
in de oecumenische kapel. (sommige delen van het proDe Brugse Kerkbode,
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gramma zijn nog in onderhandeling en kunnen dus nog wijzigen.) De opbrengsten van twee collecten voor het Kapkamp zullen hiervoor gebruikt worden.
Van ds. Erik Libbrecht, die twee kleinkinderen heeft die
aan vorige kampen deelgenomen hebben, horen wij dat
deze kampen een belangrijke ervaring zijn in het leven van
jong-volwassenen. Deze ervaring werkt positief door in hun
ontwikkeling en wereldbeeld.
Wij mogen dankbaar zijn daartoe iets bijgedragen te hebben.

Agenda
Iedere donderdag

19.30 uur

Iedere zaterdag-

14.00 – 17.00 uur

en zondagnamiddag

14.00 – 17.00 uur

tot 4 augustus

Bijbelkring

Tentoonstelling Open Kerken

15 juli

19.30 uur

Kerkenraadsvergadering

17 juli

hele dag

Daguitstap KAP-kamp

31 juli

19.30 uur

Verg. VZW De Vrienden *

18 augustus

hele dag

Geuzenfeest Horebeke

26 augustus

19.30 uur

Koorrepetitie

31 augustus

hele dag

Uitstap VZW De Vrienden *

2 september

19.30 uur

Koorrepetitie

9 september

19.30 uur

Koorrepetitie

14 september

9.30 uur

Districtsvergadering Brugge

16 september

19.30 uur

Koorrepetitie

22 september

13.15 uur

Profundowandeling

23 september

19.30 uur

Koorrepetitie

24 september

18.15 uur

Bijeenkomst Oec. Studiegroep

29 september

na de dienst Potluck-receptie

*= Een organisatie van de VZW “De Vrienden”
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Terugblik schoolbezoek
Maandag 24 juni begon de jeugd aan haar laatste week van
het schooljaar ’18-’19. De proefwerken en examens waren
achter de rug, een warme week bood gelegenheid eens iets
van een andere kant te bekijken. Zo belandde er drie maal
een klas van de Sint-Pieters basisschool uit Oostkamp in ons
Keerske. Een uitstap in het kader van hun godsdienstles. De
gastvrouwen voor deze gelegenheid waren Mirjam Lammens
en An Klifman-Hottinga. Zij hebben in het tijdsbestek van
een lesuur uitgelegd wat Protestant zijn inhoudt, hoe dat
ontstaan is en welke verschillen er zijn met de Rooms-Katholieke kerk. De jeugdigen toonden zich actief, geïnteresseerd en stelden veel vragen. Nadat wij de dorstigen te drinken gegeven hadden, gingen zij naar een volgende locatie.
Albert Eversen
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 7 Juli; Heilig Avondmaal
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Dhr. P. van Harrewijn
Psalm 32, “vergeving/schuld”
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Vrijwilliger aanwezig
Zending
Fam. P. Luteijn
ZONDAG 14 Juli

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. W. in ’t Hout –predikant in Doorn (NL)
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger aanwezig
Kerk
Dhr. A. Eversen & Mevr. Moghadam
ZONDAG 21 Juli

Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. G. Labeur
Psalm 69, “reddeloosheid”
Mevr. Sonia Willemse
Vrijwilliger aanwezig
Bethesda
Mevr. J. Lagauw-Wage
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ZONDAG 28 Juli
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr.C.Bultinck –voorganger van de Adventisten Kerk
Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger aanwezig
SDV Oostende
Fam. W. Buijs

ZONDAG 4 Augustus; Heilig Avondmaal
Predikant

Ds. G. Schouten

–emeritus predikant (Berchem), oud-

predikant Brugge

Ouderling
Diaken
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Vrijwilliger aanwezig
Zending
Fam. J. van Groenigen
ZONDAG 11 Augustus

Predikant Ds.A.Rooze –geestelijk verzorger Amarant in Tilburg (Nl.)
Ouderling Dhr. A. Eversen
Organost
Mevr. Anja van Holst
Babyoppas Vrijwilliger aanwezig
Collecte
Kerk
Koffiedienst Fam. A. Deceuninck
ZONDAG 18 Augustus
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Psalm 88, “depressie”
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Vrijwilliger aanwezig
Oikocredit
Mevr. M. Lammens
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ZONDAG 25 Augustus
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. P. van Harrewijn
Psalm 116 “verlossing”
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger aanwezig
kerk
Fam. W. ten Kate

ZONDAG 1 September; Scheppingszondag
Heilig Avondmaal
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. G. Labeur
Psalm 104, “ Jubel voor de Schepping”
Vrijwilliger aanwezig
Zending
Fam. J. Klifman

Koffiedienst loopt als volgt door:
8 september Fam. P. Luteijn. 15 september Dhr. A. Eversen &
Mevr. Moghadam. 22 september Mevr. J. Lagauw-Wage. 29
september Fam. W. Buijs. 6 oktober Fam. J. van Groenigen.
13 oktober Fam. A. Deceuninck. 20 oktober Mevr. M. Lammens. 27 oktober Fam. W. ten Kate. 3 november Fam. J. Klifman. 10 november Fam. P. Luteijn.
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten en een samenvatting van erediensten met
evt. wijzigingen.
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Van het District Oost- & West-Vlaanderen
ProFest, het grote feest op 30 mei, was ongetwijfeld een
hoogtepunt in de geschiedenis van het district OWVL. Na
ruim een jaar voorbereiding waren de overige 5 nationale
districten erg opgezet over de nieuwe formule en iedereen
ziet nu al uit naar 2021, wanneer Oost-Henegouwen - Namen - Luxemburg aan de beurt is voor de organisatie.
Maar ook de gewone agendapunten werden niet vergeten,
waarbij vooral de vacatures onze aandacht blijven opeisen.
In Kortrijk werd het licht op groen gezet om een predikant te
beroepen en in Ieper werd dr. Elenora Hof als proponent
door de Synodale Raad op 19 juni beroepbaar verklaard.
In Ronse wacht men op een reactie op de vacature en in
Knokke worden weldra nieuwe kerkenraadsleden verkozen
en zal op termijn een predikant beroepen worden. De grote
uitdaging blijft om vormen van samenwerking tussen kleinere gemeenten te stimuleren.
In de buurt van Oudenaarde wordt van 10 tot 20 juli het
internationale KAP-kamp gehouden, waaraan diverse gemeenten hun medewerking verlenen.
Maar we kijken als districtsbestuur ook buiten de eigen
grenzen en onderhouden nauwe contacten met de Synodale
Raad en ons Vlaamse zusterdistrict ABL. Voor het najaar
staan weer boeiende districtsvergaderingen gepland, die
steeds goed bezocht worden. Een bespreking van het tussentijdse rapport van de nationale werkgroep Eigentijds Kerkzijn staat gepland voor september en in oktober worden de
documenten besproken die aan de Synode van 9 november
worden voorgelegd.
Rudy Liagre, districtssecretaris
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Bijbelleesrooster
Nog een nieuwe rubriek. Hieronder vindt u het Bijbel-leesrooster van
Vlaams Bijbelgenootschap. Voor elke dag een tekst ter inspiratie.

Juli

1 maandag

8

Psalm 76

Lc 10:17-24

15

maandag

22

maandag

Kol 2:6-15

maandag

1 Sam 1:21-2:11

De Heer strijdt Het belangrijk- Sterven en leven
voor zijn volk
ste effect

Magnificat
Hanna

2 dinsdag

23

Hand.
37

9

16

dinsdag

4:32- Lc 10:25-37

dinsdag

Kol 2:16-3:4

29

maandag

Lc 11:14-28

stomheid
van Met
geslagen?

dinsdag

1 Sam 2:12-26

30

dinsdag

Lc 11:29-36
Meer dan Jona

Samenleving

Vragen naar de Eet en drink, Misbruik-schanbekende weg?
want morgen le- daal
ven we

3 woensdag

10

31

Hand. 5:1-11

Lc 10:38-42

Kol 3:5-17

1 Sam 2:27-36

Lc 11:37-44

Bedrog

De eerste zorg

Oud en nieuw

Onheilsprofetie

Wat verdient de
schoonheidsprijs?

woensdag

17

woensdag

24

4 donderdag 11donderdag 18donderdag 25

1 Sam 3:1-14

Niet te stuiten Geestelijke
TomTom

Huisregels

Roeping

5

19

26

vrijdag

Hand.
42

vrijdag

5:27- Kol 1:1-14

Risico

6

12

zaterdag

Kol 4:7-18

vrijdag

1 Sam
4:1a

Kolossaal!

Hartelijke groeGroei
ten

13

20

zaterdag

Psalm 42

Kol 1:15-23

Dorst

Dank aan
Schepper

7

14

zondag

vrijdag

zaterdag

Psalm 79
de Smeekgebed

21

zondag

zondag

27

3:15-

zaterdag

Psalm 108
Rust en
trouwen

28

ver-

zondag

Lc 10:1-16

Kol 1:24-2:5

1 Sam 1:1-20

Lc 11:1-13

Herauten

Blijmoedig lijden

Gebedsverhoring

Gebedsonderwijs
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Kol 3:18-4:6

Hand. 5:12-26

Psalm 25
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Juli / Augustus 2019, bladzijde 23

Augustus
1 donderdag 8
Lc 11:45-54

donderdag

1 Sam 7:2-17

15donderdag 22

donderdag

29

donderdag

1 Sam 10:2-16

Lc 13:1-9

Wie beledigt Eben-Haëzer
wie?

Nog geheim

Eerst de balk uit
Heldendaad
je eigen oog…

2 vrijdag

9

16

23

Lc 12:1-12

Lc 12:13-21

vrijdag

vrijdag

3 zaterdag

10

1 Sam 4:1b-11

Lc 12:22-34

zaterdag

17

groot- Goeddoen
Sabbat

24

zaterdag

Lc 12:35-48

4 zondag

18

zondag

25

zondag

Lc 12:49-59

Lc 13:22-30

Vrede op aarde?

Wie gered worden

5

19

26

1 Sam 5:1-12
Wie
is
sterkste?

6

12

maandag

1 Sam 8:10-22

de Waarschuwing

dinsdag

13

dinsdag

maandag

Lc 13:31-35

Koningsnummer

Drie dagen

20

27

1 Sam 9:1-14

Comeback

Op zoek

1 Sam 11:14- 1 Sam 13:1-15a
12:17
De wacht aangezegd
Troonrede

7

14

21

woensdag

woensdag

28

1 Sam 13:15b-22

Bewaarplaats

Wapenembargo

Bemoediging

De strijd
staakt

ge-

woensdag

1 Sam 6:13-7:1 1 Sam 9:15-10:1 1 Sam 12:18-25

Gezalfd

1 Sam 14:24-35

dinsdag

1 Sam 6:1-12

woensdag

zaterdag

maandag

1 Sam 11:1-13

dinsdag

31

zondag

1 Sam 4:12- 1 Sam 8:1-9
22
Wie is koning?
De eer is weg
maandag

vrijdag

op Verwarring

Lc 13:18-21

Onverwachts,
Klein begin
maar niet onverwacht

13:23-

1 Sam 14:16-23

zaterdag

De HEER laat Zorgen en zorg
zich niet beetnemen

11

30

vrijdag

Lc 13:10-17

1 Sam 10:17-27

Wat de Geest Waar is jouw Sauls
heid
je ingeeft
schat?

1 Sam
14:15

Kijk ook eens op www.debijbel.nl voor andere leesplannen, of op www.bible.com voor verschillende
leesplannen op smartphone, tablet en computer.
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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

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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