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Inleidend woord
We zijn inmiddels aanbeland in de voleindingstijd, de herfsttijd,
waarin de blik gericht wordt op de ‘dag der dagen’ waarop alles
rechtgezet wordt. Dat is ook in deze kerkbode merkbaar. In de
overdenking neemt ds. de Prenter u mee naar het boek Maleachi,
en het boek des levens, het gedenkboek waarin de namen van de
rechtvaardigen zijn geschreven (Mal 3:16). Bij die troostende
woorden sluit ook de Voleindingszondag aan op 24 november,
waarover u meer leest in deze kerkbode. We blikken ook terug
op de vredesweek, de oogstdankdienst in Oostende en de BBQ
van vzw de vrienden. Een nieuwe activiteit is de schrijfmarathon
voor Amnesty International op 10 december. Tenslotte wordt u
ook geïnformeerd over de adventsactie ‘ik help een kind’ en het
nationale nieuws van onze kerk. Er is dus weer heel wat te lezen.
De redactieraad wens u veel leesplezier!
Soms zie ik het najaar als afscheid,
soms zie ik het als een nieuw begin:
einde van zonlicht en leven,
oorsprong van sterven en nacht.
Maar als ik, tot rust gekomen,
mij klaarder vooroverbuig
naar de lichtkern van alle dingen
weet ik: het is niet waar.
Het is geen begin en geen einde,
geboorte niet, sterven niet,
het is een daartussen zweven
in glans die nog niet bestaat.
Het is tussen gaan en komen,
een aanvang van evenwicht:
geboorte en dood houden bevend
hun dwingende hartslag in
en laten een ruimte open
die trilt tussen tijd en tijd;
de hiaat tussen leven en sterven
is de liefde der eeuwigheid.
Gabriel Smit
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Overdenking: het gedenkboek des Heren
Maleachi 3:13-16
Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over mij gesproken – zegt de
HEER –, en jullie vragen: ‘Wat hebben we dan over u gezegd?’ 14 Jullie
hebben gezegd: ‘Wat heeft het voor nut om God te dienen, wat hebben we
eraan dat we zijn voorschriften in acht nemen en ons in een boetekleed
hullen voor de HEER van de hemelse machten? 15 We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor
de wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!’ 16 Zo spraken de mensen
die ontzag voor de HEER hadden tegen elkaar, en de HEER hoorde het en
luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek de namen van de
mensen opgetekend die ontzag voor de HEER hadden, die zijn naam hoogachtten.
13

Gedenken
De novembermaand is voor velen tijd om te gedenken. Het geeft
troost om af en toe ruimte te maken voor verdriet, om stil te
staan bij de mensen die wij uit handen hebben moeten geven,
en hun naam te noemen. Die ruimte maken ook wij, tijdens Voleindingszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze
overdenking wil ik stilstaan bij het woord ‘gedenken’, en ik neem
u daarvoor mee naar het derde hoofdstuk van Maleachi. Maleachi heeft het over het ‘boek des levens’, een gedenkboek waarin
de namen geschreven staan van de oprechten. Wat bedoelt Maleachi daarmee? En zijn wij mensen degenen die moeten gedenken, of gedenkt God ook ons?
Vergeten en gedenken
In de naam Maleachi hoor je het woordje malʾaḵ terug dat ‘engel’
of ‘boodschapper’ betekent. Maleachi betekent dan ook ‘mijn
boodschapper’. Van Maleachi weten we niet veel, behalve dat hij
te situeren is in de Tweede Tempelperiode, in de eerste helft van
de vijfde eeuw v. Chr. In Maleachi spelen ‘vergeten’ en ‘gedenken’
een belangrijke rol. Wanneer Maleachi om zich heen kijkt, ziet
hij overal mensen die de tijd van de ballingschap zijn vergeten.
De herinneringen aan de kapotgeslagen huizen, het dreunende
geluid van de laarzen van soldaten en het gekletter van paardenhoeven, de aanblik van een vernield land, dat geen vruchten
meer kan dragen door het geweld zijn allang verdwenen uit de
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hoofden van de mensen. Het is al lang vervlogen, als kaf dat verwaait in de wind.
‘Jullie zeggen…’ vs. ‘de Heer zegt
Profetie krijgt in het boek Maleachi wel een heel bijzondere vorm.
Steeds staan in een discussievorm twee stemmen tegenover elkaar. Na ‘jullie zeggen’, klinkt keer op keer de tegenstem van de
profeet met het zinnetje ‘dit zegt de Heer’. Dat maakt de tekst
levendig en verassend, zo ook in vv. 3:13-16. Op de achtergrond
van het gesprek laat Maleachi de verwachting van de naderende
‘dag des Heren’ meeklinken.
Dies irae
Het is een dreigend
‘dies irae’. Tegen de
achtergrond van een
donkere wolkenlucht,
schildert Maleachi hoe
alles op ‘die dag’ rechtgezet zal worden. De
profeet gebruikt daar
voorbeelden bij van
zonlicht en oogst. Maleachi ziet het voor
zich: hoe een licht door
de wolken breekt als nooit tevoren. De hoogmoedigen zullen erdoor verschroeid worden. Als een brandende oven zal de zon verzengend boven hun hoofden staan; ze zullen zijn als de stoppels
die na de oogst boven het maaiveld blijven uitsteken, en wegschroeien in de hitte van de dag. Wortel en tak zullen worden
uitgerukt (Mal 3:18-19). Maar over de rechtvaardigen gaat een
stralend licht op. Zij staan geschreven in Gods hand. Voor hen
gaat de ‘zon der gerechtigheid op’, die hen verwarmt met haar
beschermende vleugels, en ‘genezing’ over hen doet neerdalen.
Ze zullen opspringen en naar buiten gaan. Zij zullen wandelen
in het licht (Mal 3:20).
Heeft rechtvaardigheid nog zin?
In een wereld waar alle goedheid lijkt te verwaaien als bladeren
die dansen in de wind, blijft Maleachi het zicht behouden op die
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‘dag der dagen’, die dag waarop alles rechtgezet wordt. Maleachi
houdt zich vast aan de Enige, aan Hij die gezeten is op de stoel
van het recht (vgl. Ps 9:8), dat Hij de wereld zal richten, dat eens
en voor altijd een ‘onderscheid’ gemaakt zal worden tussen
rechtvaardigen en goddelozen, tussen zij die de Heer dienen en
zij die zijn Naam vergeten (Mal 3:18). In de profetie in vv. 3:1315 worden grote vraagtekens geplaatst bij dit visioen van de profeet. De mensen ervaren niets van dit onderscheid waar Maleachi het over heeft. Op scherpe toon verwoordt de tegenstem dan
ook de vragen, waar ook wij vandaag mee kunnen worstelen: wat
heeft het voor nut om God te dienen, om zich aan zijn voorschriften te houden, als hij geen recht spreekt? ‘Nu dan’ – klinkt
het in vers 15, kijk toch eens naar de hoogmoedigen! Gelukkig
zijn zij! Zij die goddeloos zijn worden opgericht, en zij die de Heer
beproeven komen overal mee weg.
De wereld omgekeerd: zalig de hoogmoedigen
De hoogmoedigen worden hier ‘gelukkig’ of ‘zalig’ (ʾaššərîm) genoemd. De Statenvertaling vertaalt zelfs met ‘gelukzalig’. Dat
doet regelrecht denken aan Psalm 1, waar we het perspectief tegenkomen waar Maleachi zich aan vasthoudt: de weg van de
rechtvaardige is ‘gelukzalig’, maar de weg van de goddeloze loopt
dood; zij houden geen stand, en verwaaien als kaf in de wind (Ps
1:1,4-5). De tegenstem verwoordt hier hoe absurd de wereld kan
zijn. Dat de orde van de schepping zich omkeert. Het is het Magnificat binnenstebuiten gekeerd (Lc 1:51-52): het gaat de hoogmoedigen goed, machthebbers worden niet van hun tronen gestoten, en de nederigen van hart worden niet verhoogd. Een vergelijkbare kritisch stem komen we ook in het boek Prediker tegen. Ook Prediker houdt zich vast aan het perspectief dat Maleachi schetst: dat de mens die ontzag heeft voor God, het uiteindelijk ‘goed’ zal gaan. Toch ervaart ook Prediker dat de wereld
krom is, en dat rechtvaardigen het deel krijgen, van wat wettelozen verdienen (Pr 8:11-14):
Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart
maar al te snel tot het kwaad geneigd. 12 Een zondaar kan wel honderd
maal kwaad doen en toch vele jaren leven. Natuurlijk weet ook ik: het zal
een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan – want hij heeft toch
ontzag voor God? 13 Een zondaar daarentegen zal het slecht vergaan: de
11
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schaduw van zijn levensdagen zal niet lengen – want hij heeft geen ontzag voor God? 14 Maar is het hier op aarde niet een grote leegte dat rechtvaardigen ten deel valt wat zondaars verdienen, en zondaars wat rechtvaardigen verdienen? Ook dat – zeg ik – is leegte.

Prediker noemt het
hęḇęl. Dat betekent ‘ijle
lucht’. Ook de morele
orde in de wereld, lijkt
vluchtig te zijn, als
wind. Het is een leegte
voor Prediker dat het
geluk maar al te vaak
aan wettelozen toekomt, en dat rechtvaardigen in het ongeluk worden gestort. De wereld is krom, en wat heeft het dan nog
voor zin om rechtvaardigheid te betrachten, om het goede te
doen? Is dat niet het najagen van wind? Is het niet nutteloos om
nog te geloven in gerechtigheid? Dat is wat de tegenstem hier wil
zeggen.
Geschreven in het boek des levens
De tegenstem gaat ook in op het verdriet dat wij mensen kunnen
ervaren. Ziet God ons verdriet wel? Heeft het nog wel zin om zich
‘in het zwart te hullen’, om te rouwen, als God toch niet antwoordt (Mal 3:14)? Maleachi reageert hierop met troostende
woorden. Ten eerste zijn de woorden die over God gesproken
worden veel te hard (Mal 3:13). Als antwoord op alle zinloosheid,
zegt Maleachi: er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Hij
hoort onze vragen en hij luistert aandachtig. De Enige heeft een
boek waarin hij schijft, een gedachtenisboek waarin ons hele leven is opgetekend. Dat doet sterk denken aan Psalm 56:9:
Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,
vang mijn tranen op in uw kruik.
Staat niet alles in uw boek?

Al onze pogingen om goed te leven, om recht te doen, al onze
tranen en ons verdriet, onze zorgen en onze pijnen, staan opgetekend in zijn boekrol, onze namen zijn gegrift in zijn handpalm
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(Ps 139:16; Jes 49:16). God leest erin, hij herinnert zich de namen van zij die lijden. Alles wat wij met hem meemaken, alles
wat ons bezwaart en neerdrukt is al lang geschreven in het gedenkboek des Heren. Eens wordt rechtgezet wat in het boek des
levens staat geschreven.
Stem die mij noemt,
Stem die mij zin
geeft, mij onvergetelijk maakt,
Stem uit de hemel.
Hand
Hand
Hand
Hand
gent.

die mij vond,
die bevrijdt,
op mijn hoofd,
die mij ze-

Hans Bouma
Uit: Uw mens: 200
credo’s. Kok/ Averbode, 1999.

Ze zullen het tegen elkaar zeggen
Wat Maleachi hier zegt is meer dan een woord van troost. Het is
veel sterker dan dat. Mensen zeggen veel te gemakkelijk: God
heeft jou in het oog, hij is jouw naam niet vergeten. Maleachi
bindt ons op het hart dat er een dag zal komen waarop de mensen het tegen elkaar zullen zeggen: ‘dan spreken zij die de Heer
vrezen onder elkaar, ieder tot zijn naaste: de Heer luisterde en
hoorde het, en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven’. De mensen zullen het aan elkaar vertellen omdat ze
ervaren hebben dat de Enige hen niet vergeet. Ze zijn niet uit zijn
hand gevallen, hun namen zijn niet geschrapt uit het boek des
levens (Op 3:5; vgl. Ps 69:28). Op die dag, zullen ze het aan elkaar vertellen: God gedenkt jou. Zie, hij leest in het boek des
levens, hij gedenkt jouw naam! Op die dag wordt alles recht gezet. Dan breekt hij de hemel open, hij scheurt de wolken van de
doem. Dan wast hij ons schoon, en hult hij ons in het wit. Hij
die zit aan zijn rechterhand, de zon van zijn gerechtigheid,
spreidt zijn vleugels van genade over ons uit; zijn warmte geneest
alle pijn, alle verdriet. Dan wandelen wij in het licht. En de duisternis zal niet meer zijn.
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Tot die tijd
We mogen ons vasthouden aan het perspectief dat Maleachi ons
geeft. Dat er een dag der dagen is, waarop alles wordt recht gezet.
Tot die tijd, hebben we mensen nodig die ons eraan herinneren
dat wij niet uit zijn hand zijn gevallen, dat hij onze namen kent
en wij geschreven zijn in zijn boek. Tot het einde toe, hebben we
mensen nodig die warmte geven, die ons aanraken met handen
die beschermen, handen die vasthouden, die liefde geven. Dat
verlangen verwoordde Marinus van den Berg op prachtige wijze
in één van zijn gedichten:
Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.
De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.
Geen mens kan leven
zonder die hand
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.
Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.
Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.

Moge de Heer van de hemelse machten u zegenen, moge hij zijn
hand op uw hoofd leggen en moge u rusten in zijn armen. Dat
zijn helende liefde kracht mag geven, en moge de glans van zijn
gelaat over u lichten. Bij dag en bij nacht, voor nu en altijd.
Ds. Jannica de Prenter.
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Bij de afbeeldingen
Afbeelding 1: licht door donkere wolken.
https://wallpapersafari.com/w/plSD2z
Afbeelding 2: als graan in de wind
https://www.slideshare.net/TenBos/c18-stof-ofgraanindewind
Afbeelding 3: boek des levens
https://www.adevarprezent.org/care-este-vremea-cand-va-avea-locaplicarea-semnului-fiarei-din-ce-natiune-va-face-parte-anticrist-si-insemnatatea-cifrei-666-din-apocalipsa-1318/

Terugblik: de Jaarlijkse BBQ op 5 oktober 2019
Na een kleine stoelendans tijdens
de laatste dagen vóór de BBQ, waren er uiteindelijk toch 29 deelnemers, die langzaam maar zeker de
trap van ons Keerske opkwamen
om te genieten van al het lekkers
dat traiteur Nico ons zou voorschotelen. Bij het obligate glaasje cava als "appetiser" werden de gasten verwelkomd door ondergetekende. Twee van onze gasten waren dan
ook leden van "Le Tre Voci", het vocaal ensemble, dat in onze kerk een concert zal geven op
15 november. Samen met hun echtgenotes genoten zij mee van een fijne en gezellige avond,
die door onze ondervoorzitter, Wim Buijs, ingeleid werd met een heel stemmig gedicht. De sappige stukken vlees gingen er bij meerderen heel
vlotjes in en ook het buffet van groentjes, fruit,
pasta en aardappeltjes werd fel gesmaakt. Een
koffie met zoete ver-snapering rondde de avond
af. Ik wil een persoonlijke dank brengen aan alle
mensen die hebben meegeholpen, zowel vóór als
na de BBQ, om alles voor te bereiden en/of tot
een goed einde te brengen.
Dany Constant
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Amnesty International houdt op de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een
Schrijfmarathon. Er worden brieven geschreven naar regeringen en
verantwoordelijken die mensen hun recht dreigen te ontnemen, die
mensen gevangen houden of bedreigen.
De mensen waarvoor geschreven wordt hebben allemaal geweldloos
verzet gepleegd of enkel hun mening te kennen gegeven. Zij ontvangen
van ons een bemoedigend kaartje. De jaarlijkse schrijfmarathon van
Amnesty International gaat door in ons Keerske op dinsdag 10 december doorlopend van 13 tot 21 uur. Er zijn voorbeeldbrieven en promotiemateriaal beschikbaar gesteld. Verleden jaar schreven wij 83 brieven en stuurden 46 kaartjes. In een open sfeer ontvangen wij iedereen
die hieraan wil deelnemen. Kom en breng anderen mee... uw tijd, uw
kerstgeschenk kan leiden tot gerechtigheid, zelfs tot vrijheid!!
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Adventscampagne Ik Help Een Kind
Vorig jaar steunden we met een collecte op Kerstdag het project
“Handen En Voeten Geven” de campagne voor het orthopedisch
centrum in Macenta (Guinee). Dit jaar vraagt Protestantse Solidariteit steun voor de het project “Ik help een kind“.
Het studiefonds “Ik help een kind“ is
geen onbekende binnen onze gemeente. Het is een samenwerking met
de Eglise Presbytérienne au Rwanda
(EPR) en geeft steun aan leerlingen van
middelbare scholen. Jaarlijks worden
meer dan 290 leerlingen ondersteund
voor het schoolgeld, het internaat en de schoolbenodigdheden.
Het gaat om steun tussen 120 à 150 € per jongere.
Wij rekenen op uw gulle bijdrage op Kerstdag, maar u kunt
ook op andere manieren bijdragen:
Een eenmalige donatie
Rekeningnummer :
BE38 3104 9936 4372
BIC BBRUBEBB Vermelding: “Adventscampagne 2019”
Meter of peter van het studiefonds
Dit impliceert een engagement op lange termijn. Het streefbedrag
voor een maandelijkse donatie is 20€. Permanente opdrachten
kunnen worden gestuurd op de rekening BE38 3104 9936 4372.
Voor giften vanaf €40,= op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest.
“Ik help een kind’ is meer dan alleen een beurs, het gaat om
investeren in talent, hoop geven en met geloof handelen.
Meer informatie op www.protestantsesolidariteit.be onder Adventscampagne 2019
De diaconie.
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VORMING NAJAAR 2019

Integratiecursus
Voor u een kijkje gaat nemen op de vernieuwde website om op
zoek te gaan naar vormingsinformatie, bent u misschien nieuwsgierig naar de foto hierboven. Hierop ziet u de deelnemers en
begeleiding van de integratiestage 2019. De tijd vliegt. Mocht ik
anderhalf jaar geleden zelf deelnemer zijn van de integratiecursus, deze keer was ik één van de begeleiders. De integratiecursus
is voor elke nieuwe predikant en kerkelijk werker verplicht. Dat
is echter helemaal niet erg omdat het vooral een unieke gelegenheid is om elkaar te leren kennen in al onze verscheidenheid.
Aanbod cursussen en materiaal
Wij hopen dat u ook uw roeping
blijft volgen. De commissie vorming staat u hierin graag bij met
cursussen en materiaal. En u kunt
ook verder kijken op de vernieuwde website:
https://vorming.protestant.link/
U mag uiteraard ook mailen: vorming@vpkb.be of bellen: 09
3699279 of 0485 743411 indien u
een vraag of een suggestie heeft.
Zo blijven we in beweging.
Ds. Eefje van der Linden
De Brugse Kerkbode,
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‘Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’
Jes. 56: 7
Vanaf juni 2018 ben ik, ds. Edwin Delen, halftijds aangesteld als
luchthavenaalmoezenier. Het gebruikelijke werk bestaat uit de
supervisie in de kapellen, de aanwezigheid in de luchthaven en
de contacten met passagiers, collega’s en verantwoordelijken van
Brussels Airport Company.
Afgelopen jaar ontvingen we een groep vluchtelingen uit Syrië die
via het project Humanitaire Corridors, ondersteund door de
VPKB, onderdak vonden in ons land. Er was de herdenking van
22.03, de dag van de aanslag in de luchthaven.
Ik nam dit jaar de tijd voor de uitbreiding van de opdracht door
contacten te zoeken met personeel en airlines op de luchthaven,
het uitwerken van het idee om een meditatieruimte uit te bouwen binnen het plan 2040 waaraan de luchthaven nu werkt, en
interne en externe communicatie van gebedsdiensten.
De luchthaven breidt uit, het aantal vluchten en passagiers stijgt
jaarlijks. Meer dan 25 miljoen passagiers in één jaar tijd betekent dat gemiddeld bijna 70.000 passagiers per dag via Brussels
Airport reizen. Dit biedt perspectieven voor de uitwerking van
onze dienst. De aanwezigheid van de chaplains wordt geapprecieerd, maar is niet vanzelfsprekend in een bedrijf gericht op profit.
De projecten die ik opzette, wil ik graag verder uitwerken de komende jaren. Ik had contact met de luchthavens in Charleroi en
Antwerpen. Om te onderzoeken hoe ik het luchthaven-pastoraat
verder kan uitwerken bezocht ik collega’s in Amsterdam, Parijs
en Zürich. Ik hoop, ook op vraag van de luchthavenpastor in
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Schiphol, een regionaal netwerk binnen Europa op te zetten en
uit te werken. Dit zal verder besproken worden op een conferentie te Brussel in de winter van 2020. Ook verzorgde ik dit jaar
een kort college tijdens de cursus Kerk en Leven op de Faculteit
over het belang van chaplaincy als aanwezigheid in een seculiere
samenleving. Ik nam ook contact met V-Europe, de organisatie
voor slachtoffers 22.03.
Met dank aan vrijwilligster Helfride Willems en de commissie
Luchthavenpastoraat die het werk ondersteunt en begeleidt.
Ds. Edwin Delen
Luchthavenaalmoezenier.

Giften en bijdragen steeds welkom op:
BE09 O68904091557
T + 32 2 753 68 77 edwin.delen@brusselsairport.be
T + 499 360 338 edwin.delen@telenet.be
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Facebook
Sinds kort heeft onze kerk een facebookgroep.
Facebook is één van de nieuwe communicatiemiddelen die kunnen helpen om de bekendheid
van je organisatie te laten groeien. We hebben
gekozen voor een besloten groep. Dat betekent
dat alleen groepsleden berichten kunnen plaatsen, en dat er op de berichten ook een controle
zit, die gebonden zijn aan een aantal groepsregels. Wilt u ook lid
worden? Vraag dan als volgt een lidmaatschap aan:
Ga naar www.facebook.com.
• Typ onder zoeken in: ‘Protestantse Kerk Brugge’, en klik vervolgens op de groep die als het goed is bovenaan de lijst met
zoekresultaten verschijnt.
• U ziet een blauwe balk met ‘lid worden’.
• Klik hierop. De aanvraag komt nu binnen bij de beheerder.
Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, wordt u toegevoegd
aan de groep.

Reminder
Hierbij nog de belangrijkste activiteiten in de maand november
op een rijtje. Op vrijdag 15 november is er om 20.00 uur het
concert van vzw ‘de vrienden’. Het kwintet ‘Le Tre Voci’ brengt
een aantal luisterliederen uit eigen repertoire. U kunt ook nog
meedoen aan de laatste twee bijeenkomsten van de Bijbelstudie
over Prediker. Heeft u de andere bijeenkomsten gemist? Dat is
helemaal geen probleem. Tijdens elke bijeenkomst staat steeds
een ander thema centraal. Daardoor zijn deze Bijbelstudie-middagen en avonden ook prima afzonderlijk te volgen. Op do. 14
november (14.00u en 19.30u) gaat het over rechtvaardigheid en
ervaringen van ouder worden. Op do. 30 november (14.00u en
19.30u) sluiten we af met de thema’s: de zin van relaties en leven
in overvloed. Voor vragen over de Bijbelstudie kunt u bij ds. Jannica de Prenter terecht.
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Terugblik op de Vredesweek
Profundowandeling op zondag 22 september
Hoewel het alweer een tijdje geleden is, kijken we toch nog even
terug op de vredesweek. Het startsein voor een intense, maar
toch ook mooie vredesweek werd gegeven op zondag 22 september met de Profundo-wandeling waar zo’n 80 wandelaars aan
mee deden. Ze trokken van het Huis van de Mens naar ’t
Keerske, en van ’t Keerske weer terug naar het startpunt. Onderweg proefden ze van verschillende levensovertuigingen. In het
pas verbouwde Huis van de Mens, vertelde mevr. Anne-Flor Vanmeenen over de vrijzinnig-humanistische levensvisie, en maakten de deelnemers kennis Zendojo, de Boeddhistische Zen-gemeenschap van Brugge. Wie dit aandurfde, kon ook even oefenen in ‘zazen’: zitten (za), en zich concentreren op de stilte om
te leren begrijpen (zen). Aangekomen in ’t Keerske, leerden de
deelnemers de rijke geschiedenis kennen van zowel de Anglicaanse als Protestantse gemeenschap in Brugge. Een leuk detail:
ook onze gastpredikant ds. Wim in ’t Hout stapte mee.
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De wandeling werd om 17.00 uur afgesloten bij het Huis van de
Mens. Iedereen genoot nog even van een drankje, en er werden
nog vlug kraanvogels gevouwen, voordat de dag afgesloten werd
met een mini-concert. Dat viel een klein beetje in het water, vanwege de late afmelding van de Derwisj-dansers. Toch genoten de
meeste deelnemers van de vrolijke muziek van Gospelkoor Adonai van de Afrikaanse Pinkstergemeente in Brugge, en een Koranrecitatie waarin het ging over Djibriel, ofwel: de engel Gabriël.
Kraanvogels vouwen in ’t Keerske
Ook onze kerk deed mee aan de
actie van de vredesweek ‘mag
het wat meer zijn’? Op woensdagmiddag 25 september en op
donderdagavond 26 september
werden er vrolijk kraanvogels
gevouwen. Hoewel niet iedereen daar even handig in was,
was het een gezellige bezigheid
voor een goed doel. Samen
vouwden we precies honderd
kraanvogels, en zorgden we er
samen met andere kerken,
scholen en verenigingen voor
dat er vanuit Brugge wel 3385
kraanvogels naar Diksmuide
gingen. In totaal werden er tijdens de Vlaamse Vredesweek
33.382 kraanvogels gevouwen.
Op woensdag 2 oktober bereikten de kraanvolgels hun finale
bestemming, en kwamen ze aan in de Wetstraat 16 te Brussel,
het kabinet van de premier. Er werd een krachtig signaal gegeven: wie vrede wil, moet ook investeren in vrede. Aan die boodschap heeft ook onze kerk bijgedragen!
Startzondag op 29 september
De vredesweek eindigde vreugdevol op zondag 29 september. We
hadden een vol Keerske, want in ons midden was ook een groep
Duitse protestanten uit Leverkusen. Het woordje ‘heimat’ klonk
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alvast vertrouwd, maar gelukkig verstonden de meesten ook een
aardig woordje Nederlands. Centraal stond Abraham, de geloofsgetuige in wie wij als kerk steeds weer pelgrimerend op weg mogen gaan. Met elkaar dachten we na over het woord zegenen
(bāraḵ) dat in Hebreeuws ‘gewichtig doen of zijn’ betekent. Zegenen is ook een echt ‘werkwoord’: wie zegent, maakt een ander
groot, steekt een ander in de hoogte. Ervoor kiezen om een zegen
te zijn voor een ander, om uit te delen van de zegen en zo zegen
te ontvangen, is misschien wel de manier om in onze eigen omgeving en op onze eigen manier te werken aan vrede. De eredienst werd opgeluisterd door het koor dat – zo werd hier en daar
aan elkaar verteld – heel goed gezongen heeft. Ook was er aandacht voor de kinderen die nog een heel tasje kraanvogels meebrachten en werd de nieuwe facebookgroep van onze kerk gelanceerd. Eva en Aäron maakten een mooie foto van de gemeente,
die in de namiddag online verscheen.

Foto gemaakt
tijdens de eredienst op zondag 29 september door
Eva en Aäron.
Wat een blije
gezichten!

Na de eredienst vond de verkiezing plaats voor de herkiesbare
kerkenraadsleden. Dhr. Adriën Deceuninck, Mevr. Mirjam Lammens en mevr. Anneke Klifman werden unaniem verkozen. Opnieuw een eensgezinde gemeente dus, waar mensen 100% voor
elkaar kiezen. In de namiddag ging de reis naar huize Hellebuck
voor een gezellige Potluck. De lekkernijen werden uitgestald, en
er werd een glaasje geklonken. Onder het genot van elkaars
kook- en bakkunsten werd er vrolijk gebabbeld en bijgepraat.
Een dag om dankbaar op terug te kijken.
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We zijn op weg gegaan,
zoekend, tastend, hopend,
op de weg waarop de Heer ons
roept.
Om samen kerk te zijn,
om te bouwen aan een plaats
waar mensen zich veilig weten,
een plaats waar ruimte is
voor zorgen en verdriet,
voor vreugde en warmte.
Samen kerk zijn,
dat is samen zoeken naar
nieuwe wegen,
altijd weer op weg gaan
om verbindingen te slaan, bruggen te bouwen.
Soms twijfelend,
soms met vallen en met opstaan,
maar altijd bewogen
door dat Woord van liefde en
recht.
Samen kerk zijn is:
luisteren naar elkaar,
samen bidden en zingen,
soms een flinke discussie,
samen plannen maken,
genieten van eten en drinken,
samen lachen en dan weer serieus.
Samen kerk zijn is
kiezen voor elkaar.
Dat is ‘ja’ zeggen
tegen God en tegen elkaar.
Kerk-zijn,
dat is met elkaar zeggen:
Wij gaan!
Wij weten niet hoe,
maar wij gaan!
We doen het samen.
Gedicht geschreven door Ds.
Jannica de Prenter en voorgedragen op zondag 29 september.
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Terugblik
Oogstdankdienst in
Oostende
Op zondag 20 oktober reisden we af naar de Hazegraskerk in
Oostende voor een gezamenlijke oogstdankdienst. Het was een
vrolijke dienst waarin Oostendenaars en Bruggelingen elkaar
vonden in de vreugde van het Joodse Loofhuttenfeest. Natuurlijk
moest het lied ‘hine matov’ klinken: ‘ziet toch hoe goed en liefelijk
het is, dat broeders samenwonen’ (Ps 133:1). Op deze laatste dag
van het Loofhuttenfeest stonden we stil bij Jesaja 12, en Joh 7,
waar Jezus zich op de zevende en laatste dag van het Loofhuttenfeest laat kennen als het levende water. De preek was interactief.
Met de kinderen had Jannica een leergesprek over de loelav, het
bundeltje met de mirte (hadassiem), de wilgentakjes (aravot), de
palmtak (loelav), en de etrog die wel wat op een citroen lijkt. Het
gesprek prikkelde de aanwezigen om na te denken over de vraag:
ben ik zoals de etrog, en leef ik in woord en daad naar de Bijbel?
Of ben ik eerder zoals de mirte, die wel lekker geurt, maar geen
smaak heeft, en ben ik iemand die wel graag de Bijbel onderzoekt, maar haar nog niet in praktijk brengt? Of is het juist andersom en ben ik eerder beeld van de palmtak, de mens die wel
leeft naar de Bijbel, maar er eigenlijk niet zoveel over na-denkt?
Of ben je misschien helemaal niet met de Bijbel bezig, en ben je
zoals de wilgentak?
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Na het halleluja zingen en het vrolijk heen en weer ‘sjokkelen’
met de mirtetakjes, nam Andries de preek over. In dichtvorm
werd over Jesaja 12 nagedacht: over vreugde scheppen uit de
bron, over water dat tintelt en bruist, water dat schoon wast,
water dat uit de hemel neerdaalt als een zegen voor bomen en
planten. In het derde deel, kwamen we bij Jezus aan, Hij die het
levende water is en de blijvende bron van wijsheid, waarvan wij
mogen drinken. We kregen ook een boodschap mee die wij op
ons hart mogen dragen: om mensen te zijn die voor elkaar zijn
als een bron van heil en zegen, en te werken aan een kerk als
water, een vloeibare kerk: tintelend, bruisend en stromend van
leven. Opnieuw kwam het koor in actie, en werden er een aantal
mooie oogstliederen gezongen.

Mevr. Annegret Laureys-Kutsch had ook een prachtige mand
met vruchten der aarde gemaakt, die na de dienst uitgedeeld
werden. De inzamelingsactie voor Jakoeboe resulteerde in vier
manden met eten en drinken. Nog een leuk weetje: de collecte
bracht €255,34 op, waarvan de helft voor Jakoeboe bestemd
was, en de andere helft voor het kerkenwerk in Oostende. Na een
heerlijk kopje koffie of thee, met een keur aan koekjes en gebak,
genoten we van de Potluck-lunch. Ook die bleef in de sfeer van
het Loofhuttenfeest met veel groente en fruit. Na wat geschuif
met tafels en stoelen, had iedereen toch een plekje en kon de
maaltijd geopend worden met een gezamenlijk gebed
Na de maaltijd was het even snel opruimen met elkaar, en maakten we een korte wandeling naar de synagoge van Oostende.
Daar werden we heel hartelijk ontvangen door Dhr. Daniël Kalter. Met humor en enthousiasme vertelde hij over de geschiedenis van de synagoge in Oostende en de Joodse traditie.
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Uiteraard kwamen de tefillien, de gebedsriemen en het zwarte doosje voorbij, dat bayit (‘huis’) heet en waar- in
op perkament geschreven Thora-teksten bewaard worden. Tijdens het morgengebed dragen Joodse mannen het
doosje en de riemen heel dicht bij zich,
om zo Gods geboden ten lijve te ondervinden. Er zit een prachtige symboliek
in. De riemen draag je op je arm, want
dat staat voor je daden, het werk van je
handen. Het doosje draag je op je voorhoofd, dat beeld is van je denken, je
kijk op het leven.
Bijzonder was ook het persoonlijke verhaal dat Dhr. Kalter met ons deelde over het Loofhuttenfeest. Als
jongetje had hij wel hier een daar wat meegekregen van de
Joodse traditie, maar veel deed hij er niet mee. Pas op 16-jarige
leeftijd leerde hij de rijkdom van het Jodendom kennen door op
les te gaan bij een rabbijn. De andere jongens in zijn klas waren
al goed vertrouwd met de Tenach en de Rabbijnse exegese, en zij
vonden het maar normaal om zich vooral met de etrog te identificeren. Maar de jonge Daniël voelde zich als de wilgentak: hij
wist nog niet veel van de Tenach, en leefde er ook niet echt naar,
maar wat wilde hij graag drinken van de bron om het allemaal
te leren ontdekken! Dit persoonlijke verhaal laat heel mooi zien
hoe inclusief het Loofhuttenfeest is. Of mensen nu lijken op
etrogs, palmtakken, wilgentakken of de mirte: ze horen allemaal
bij het koninkrijk van God.
Dhr. Kalter nam ook uitgebreid de tijd om op alle vragen in te
gaan. Die vragen waren prikkelend, en zorgden voor een boeiende discussie. Op de vraag hoe het nu eigenlijk zit met Zionisme
en het heilig land, wist hij wel raad: het heilig land is niet iets
wat je kan bezitten. Het beloofde land is de hele wereld, en de
hele wereld is het beloofde land. Het is onze opdracht om van de
wereld een beloofd land te maken, waar iedereen zich thuis kan
voelen. Als het land al van iemand is, dan is het land van God.
God zegt immers: “het land is van mij” (Lev 25:23). Een andere
mooie gedachte die we meekregen van Dhr. Kalter is het
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luisteren. In het Jodendom gaat het vooral om het luisteren naar
God, doorheen de woorden van de Thora. In dat luisteren komen
verstand en gevoel samen: ieder mens is geroepen om kritisch
na te denken en vragen te stellen, maar met verstand alleen komen we er niet. Om de woorden te begrijpen hebben we ook emotie nodig. Hoofd en hart zijn beide nodig om te kunnen leven uit
de bron. Dat doet natuurlijk denken aan het Sjema, het ‘hoor
Israël’: “luister Israël, de Heer onze God is één! Heb daarom de
Heer lief met heel je hart, met heel je ziel en met al je krachten”
(Deut 6:4-5). Het was een prachtige dag. Als cadeautje kreeg Andries… jawel… een loelav mee. Ook wij hadden een cadeautje:
een boekje met nieuwe teksten van Edith Stein, die zeer re-centelijk vanuit het Duits naar het Nederlands zijn vertaald. We
danken Dhr. Kalter voor zijn openheid en gastvrijheid en wensen
hem veel leesplezier!
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W

el en wee…
Beste gemeenteleden,

Gezien u ons vaker in uw gemeente zult tegenkomen, zeker als
Ed is gevraagd om uw orgel te bespelen, willen wij (op verzoek
van uw predikante) ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Marga
en Ed van Essen – wonende te Kloosterzande – een dorp ten
noorden van Hulst, in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Beiden mogen
wij ons tot de “zeventigplussers” rekenen. Alle twee zijn we nog
steeds dankbaar en enthousiast over het werk wat God doet in
mensen! Zelf hebben wij daar ook jarenlang aan mogen meewerken zowel binnen de beweging van het Leger des Heils als in de
Protestantse Kerk. Ed door middel van zijn muzikaliteit en
Marga door mensen vertrouwd te maken met het Woord van God
(de Bijbel) in groepen en de zondagse “erediensten”.
Wij vinden het jammer dat we toch wel een behoorlijk eind uit
de buurt van Brugge wonen en daardoor heel wat kilometers
moeten rijden. Maar dat neemt niet weg dat we af en toe (voor
zover mogelijk) d.m.v. het orgelspel en onze aanwezigheid ons
steentje willen bijdragen binnen uw gemeente.
Graag tot ziens, Marga en Ed.
De vader van Dirk Trio overleed op zondag 6 oktober. Er is in
intieme kring afscheid genomen. De as-uitstrooiing zal gebeuren
op zee, zijn geliefde zee…: als ik dood ben, niet die theatrale rouw.
Neem wat Franse kaas, wat stokbrood en wat wijn. Ik wil ook niet
in een vaasje op de schouw. Ik wil gewoon een stukje zeemansgraf zijn. (naar Toon Hermans)
De knieoperatie bij Anniki Villa is goed verlopen. Zij heeft er al
enkele weken van revalidatie opzitten en dat gaat nog door tot
en in december, maar ze hoopt begin november weer in ons midden te kunnen komen.
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Een lid die de meesten van ons nooit zien is Mevrouw Florance
Henlay, 90 jaar ; meer dan 50 jaar lid geweest in Brussel . Zij
woont nu in RVT Polderzicht, Rodenbachstraat 12 in 8730 Blankenberge, kamer 117. Dicht bij haar dochter. De afstand naar
Brugge en haar rolstoel maken het moeilijk ons in ’t Keerske te
bezoeken maar zij weet zich verbonden met ons in de Heer. Het
gemeenteleven dat zij in Brussel kende mist zij heel erg. Al enkele jaren leest zij de kerkbode van voor naar achter en terug.
Vanuit de kerkenraad wordt zij bezocht en nu weet u ook wie u
eens een kaartje kunt sturen… Samen hebben wij onderstaand
gebed gelezen, want converseren met een hoorapparaat is een
luidruchtige bezigheid: “Geen andere naam om u te noemen God,
dan die van rakelings nabije, maar in geen beeld te vatten. Geen
ander woord om ons op af te stemmen dan wat Gijzelf in mensen
en verhalen naar ons toe spreekt. Geen andere kracht om van te
leven dan die aan uw Geest en dit bestaan ontleend. Ontsteek in
ons de vonken die in mensen zijn gezaaid. Dat onze handen
scheppen en het kwetsbare behoeden. Dat in ons spreken uw genade zich herhaalt. Dat onze liefde helend wordt en vaste grond
voor hoop en opstanding.” (Kris Gelaude.)
Op dinsdag 8 oktober werden Dorine Goethals en Albert Eversen
voor de zevende maal Omi en Opi. Vic Vroman heet de kleinzoon. Ook moeder Silke en vader Pieter maken het goed…met
een pak nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Hoe groot is het
geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt
voor wie schuilen bij u. Heel de wereld zal het zien. Ps 31:20
Wel en wee… wil een rubriek zijn waarin u vreugdevolle familieberichten of ook droevig nieuws kunt melden. Onbekend maakt
onbemind; uit het oog: uit het hart, mag bij ons niet voorkomen.
Ook nieuwe leden kunnen hier gebruik van maken om zich voor
te stellen . Meldt uw bericht bij voorkeur via mail bij albert.eversen@hotmail.com voor de deadline van 13e november.
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 3 November; Heilig Avondmaal
Reformatiezondag
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. van Harrewijn
Spreuken 10:24-32; 18:9-14; Rom 3:21-26
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger aanwezig
Zending
Fam. J. Klifman
ZONDAG 10 November

Predikant

Ds. K. Groeneveld –Emeritus predikant Christelijk
Gereformeerde Kerk te Antwerpen

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Vrijwilliger aanwezig
Protestantse Solidariteit
Fam. P. Luteijn
ZONDAG 17 November

Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. W. Buijs
Ex 3:1-15; Lc 20:27-38
Dhr. Alexander Vangaever
Vrijwilliger aanwezig
Kerk
Dhr. A. Eversen
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ZONDAG 24 November; Voleindingszondag;
Kindernevendienst
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
Gen 24:1-7, 39-45a, 62-67; 2 Kor 1:3-7;
Matt 5:1-12
Mevr. Lieve Vercruysse
Vrijwilliger aanwezig
Palliatieve Zorg
Mevr. J. Lagauw-Wage

ZONDAG 1 December; 1e Advent; Heilig Avondmaal
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
Micha 2
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger aanwezig
Zending
Fam. W. Buijs
ZONDAG 8 December; 2e Advent

Predikant

Ds. E. van der Linden

Ouderling
Diaken
Lezen:
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Micha 4:1-8
Mevr. Lieve Vercruysse
Vrijwilliger aanwezig
Kerk
Fam. J. van Groenigen

–Gevangenisaalmoezenier
Gent en verantwoordelijke vormingswerk VPKB
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Koffiedienst loopt als volgt door:
15 december Fam. A. Deceuninck. 22 december Mevr. M. Lammens. 29 december Fam. W. ten Kate. 5 januari Fam. J. Klifman.
12 januari Fam. P. Luteijn. 19 januari Dhr. A. Eversen. 26 januari Mevr. J. Lagauw-Wage. 2 februari Fam. W. Buijs. 9 februari
Fam. J. van Groenigen.
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten
en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen

Agenda
Iedere maandag
19.30 uur
Koorrepetitie
Iedere donderdag,
19.30 uur
Bijbelleesgroep
(niet op de avonden van de Bijbelstudie)
31 oktober
14.00 uur
Bijbelstudie, groep 1
31 oktober
19.30 uur
Bijbelstudie, groep 2
01 november
18-20 uur
Leven en dood anders
14 november
14.00 uur
Bijbelstudie, groep 1
14 november
19.30 uur
Bijbelstudie, groep 2
15 november
20.00 uur
Concert Le Tre Voci *
19 november
19.30 uur
Kerkenraad
28 november
14.00 uur
Bijbelstudie, groep 1
28 november
19.30 uur
Bijbelstudie, groep 2
*= Een organisatie van de VZW “De Vrienden
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Bijbelleesrooster

November
1 vrijdag

8

15

Lc 18:18-30

2 Sam 7:1-16

Lc 20:9-19

Rijkdom

Bouwplan

Toch een ant- Onvruchtbaar
woord

Oordeel

2 zaterdag

9

16

30

Lc 18:31-43

2 Sam 7:17-29

Kom dat zien!

Toekomst voor De mond ge- Klein voor God
de koning
snoerd

3 zondag

10

Lc 19:1-10

Psalm 101

vrijdag

zaterdag

22

vrijdag

Hosea 9:10-17

zaterdag

Lc 20:20-26

17

zondag

vrijdag

zondag

Lc 20:27-40

23

zaterdag

Psalm 39

24

29

vrijdag

Micha 1:1-7

zaterdag

Micha 1:8-16
Kaalslag

zondag

Lc 21:5-19

Groot in Gods Streven naar Woorden van Blij
vooruitkoninkrijk
volmaaktheid
eeuwig leven
zicht?

4 maandag

11

Lc 19:11-28

Hosea 6:4-11a

maandag

Gebruik wat je God
hebt
liefde…

5

12

dinsdag

18

maandag

Lc 20:41-21:4

wil Major donor

dinsdag

19

dinsdag

25

maandag

Lc 21:20-28
Hij komt!

26

dinsdag

2 Sam 5:17-25

Hosea 6:11b- Hosea 8:1-7
Lc 21:29-38
7:7
Met hulp van
Kalverliefde is Wees bij de tijd
de Heer
Maar het volk afgodendienst
wil het niet
zien

6

woensdag

2 Sam 6:1-11

13

woensdag

Hosea 7:8-16

Plaatsmaken
Hardleers
en je plaats
weten

7

donderdag

2 Sam 6:12-23
Dienend
derschap

20

woensdag

Hosea 8:8-14
Dommer
een ezel

27

woensdag

Hosea 10:1-8

dan Misbruik
weelde

van

14donderdag 21donderdag 28donderdag
Lc 20:1-8

Hosea 9:1-9

lei- Geen antwoord Afrekening

Hosea 10:9-15
Roofbouw

Kijk ook eens op www.debijbel.nl voor
andereKerkbode,
leesDe Brugse
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plannen, of op www.bible.com voor verschillende
leesplannen op smartphone, tablet en computer.

KERKENRAAD
Predikant
➢
Ds. Jannica de Prenter,
–  050 35 50 84.
- e-mail: j.a.deprenter@gmail.com
Ouderlingen
➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge
Diakenen
➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
➢ Dhr. J. van Groenigen –  050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

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

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