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INLEIDEND WOORDJE

Ook voor de kortste maand is er een schat aan informatie, een
overdenking waarbij we de woestijn intrekken, de omgeving
waar Mozes, Elia, Johannes en Jezus hun bediening begonnen.
Er zijn terugblikken, aankondigingen, oproepen….
Opvallend is het oecumenische luik: de laatste maanden waren telkens gezamenlijke diensten die goed bezocht worden. Er
is contact, er wordt éénheid ervaren. Ook 27 februari en de bijzondere dienst van 7 april (!!) vallen onder die noemer.
Ontdek het in dit nummer.
Niet veel te vertellen hé?
Jawel, maak ik wil ook anderen aan het woord laten.
Albert Eversen.
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Een dag om naar uit te kijken…
Zondag 7 april belooft een bijzondere dag te worden. Op deze dag
hopen we namelijk dat Jannica bevestigd zal worden als onze
predikant. In de kerkbode van december en januari heeft u al
kunnen lezen over de stappen die nog genomen moeten worden
voor een succesvolle afronding van het proponentschap. Inmiddels zijn alle datums duidelijk. Hierbij alles op een rijtje:
Op donderdag 7 februari heeft Jannica haar evaluatie met de
commissie van toelating, die haar advies zal uitbrengen aan de
Synodale Raad. Eind februari verwachten we dan het officiële
bericht van de SR, dat Jannica toegelaten zal zijn tot het ambt
van predikant. Op zondag 10 maart zullen we onder leiding van
onze consulent ds. Bouman een gemeentevergadering houden,
waarbij we zullen stemmen. De voorlopige datum voor de bevestigingsdienst is zondag 7 april om 14.00 uur.
We nodigen u allen dan ook van harte uit om aanwezig te zijn bij
dit bijzondere moment. Zet deze datum dus alvast in uw agenda!
Daarnaast worden niet alleen onze zusterkerken van de VPKB
uitgenodigd, maar ook de andere Brugse kerken en de kerken
uit Zeeuws-Vlaanderen waar Jannica zich mee verbonden weet.
Omdat Jannica tijdens haar proponentschap al warme oecumenische contacten heeft ontwikkeld in de stad, verwachten we een
goede opkomst van onze oecumenische vrienden. ‘t Keerske zal
dus te klein zijn. Samen met de kerkenraad heeft Jannica ervoor
gekozen om de dienst door te laten gaan in de abdijkerk van de
Sint–Andriesabdij in Zevenkerken. Een grote kerk die op zondag
namiddag goed bereikbaar is en een grote parking heeft.
In de bevestigingsdienst zullen naast de verschillende collegapredikanten van de VPKB, ook andere Brugse kerken bij de liturgie worden betrokken, en zal ons koor onder leiding van Patrick de zang verzorgen. De receptie zal doorgaan in de prachtige
gang van de school.
De Kerkenraad
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Verkiezing Predikant 10 maart
Misschien zijn velen het al vergeten, maar op 17 december 2017
hielden we een schriftelijke peiling waarin we met grote meerderheid kozen voor “Dr. Jannica de Prenter: 1 jaar proponent,
daarna predikant”.
Het was een peiling die de beroepingscommissie en de proponent
een steun in de rug gaf. Jannica heeft haar proponentschap
inmiddels met succes afgesloten en we verwachten dat de Synodale Raad haar in februari beroepbaar zal verklaren. Het is nu
tijd voor een gemeentevergadering met een officiële verkiezing tot
onze predikant als inzet. Onze consulent Ds. Elly Bouman zal
daarbij de vergadering voorzitten.
De gemeentevergadering voor de verkiezing van een predikant zal op 10 maart, na de eredienst, plaats vinden.
We vragen iedereen die op de aangeprikte kiezerslijst staat dringend om bij de stemming aanwezig te zijn. U mag iemand op de
lijst een schriftelijke volmacht geven om in uw plaats te stemmen. Het aantal volmachten waarmee een persoon kan stemmen
is volgens ons plaatselijk reglement beperkt tot één.
De beroepingscommissie.

Togageheimen…
In de afgelopen maanden werd mij regelmatig gevraagd of ik al
wist wat voor toga ik zou gaan dragen. Ik heb daar niet altijd
even duidelijk op geantwoord. En dat is niet alleen omdat het
ook leuk is om zoiets een beetje geheim te houden, maar ook
omdat ik zelf vol met twijfels zat. In deze bijdrage wil ik een tipje
van de sluier oplichten, maar ik zal niet alles verklappen. Het
mag ook beetje een verassing blijven.
Een dominee draagt zwart of toch niet?
Ik hoor het mensen wel eens zeggen: vroeger was alles zo overzichtelijk. De dominee droeg een zwarte toga met een witte bef.
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Zelf ken ik die traditie niet zo goed. Vandaag de dag is er een
veelkleurigheid aan toga’s, al dragen de meeste collega’s in de
VPKB nog die klassieke zwarte toga met witte bef. Veel van mijn
collega’s uit Zeeuws-Vlaanderen dragen eerder wit of grijs. Anderen gaan voor in burger. De afgelopen tijd heb ik veel nagedacht. Bij jonge mensen merk ik wel eens dat ze niet zoveel hebben met kerkelijke gewaden, omdat de betekenis daarvan voor
hen verre van duidelijk is. De zwarte toga heeft iets plechtigs.
Plechtigheid kan heel mooi zijn, maar het kan ook afstand
scheppen.
In de beginfase van de Reformatie werd er niet of nauwelijks over
liturgische kleding nagedacht. Dat komt omdat de Reformatie
komaf wilde maken met de verhevenheid die uitging van de
Roomse clerus. Alle nadruk komt dan ook te liggen op het ‘algemeen priesterschap van de gelovigen’, dat overigens met het
Tweede Vaticaans Concilie opnieuw werd geïntroduceerd in het
conciliedocument ‘Lumen Gentium’. We kennen drie ambten in
de reformatorische traditie: dat van diaken, ouderling en dienaar
van het Woord. Heel klassiek, benadrukken we dat niet de eucharistie centraal staat, maar de verkondiging. De predikant, zo
wordt wel eens gezegd, is een ouderling met een bijzondere opdracht: hij of zij is een dienaar van het Woord. En toch klopt ook
dat niet helemaal. De sacramenten van doop en avondmaal bleven immers behouden aan de predikant. In de reformatorische
begintijd stond de liturgische kleding niet hoog op de agenda, en
werden de discussies daarrond in synodedocumenten omschreven als een “middelmatige zaak”.
De dominee als academicus
In het boekje ‘de komst van de toga’ (2001) toont historicus dr.
Aalders aan dat de zwarte toga met witte bef haar intrede doet
in de negentiende eeuw, precies op het moment waarin de positie
van de dominee onder druk staat. Hij laat daarbij zien dat theologische en liturgische argumenten nauwelijks een rol hebben
gespeeld. Om zich te onderscheiden, hulden Hervormde, Lutherse en Remonstrantse predikanten zich in de kleding van de
toenmalige burgerij. Met de zwarte toga en de witte bef associeerden zij zich met advocaten en academici, en bekleedden zij
zich met het gezag, en de kennis, die de burgerij van toen
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uitstraalde. De zwarte toga is dus een relatief late traditie. Pas
in 1854 schreef de Hervormde synode de zwarte toga voor, en
daarmee volgde zij de Remonstranten en de Lutheranen.
De witte albe en de stola
Een veel oudere traditie die teruggaat tot de voor–reformatorische tijd is de witte albe. De witte kleur is symbool voor Pasen.
Het is de kleur van licht, van bevrijding en nieuw leven. De albe
is echter een onderkleed, een ‘hemd’ zou je kunnen zeggen.
Daarover draagt de priester nog een ‘kazuifel’, een mouwloos
kleed. Daaroverheen gaat dan weer de stola in de verschillende
liturgische kleuren. Groen is de kleur van schepping en hoop en
wordt gedragen in de gewone tijden van het liturgisch jaar. De
witte stola hoort bij feestdagen. Ze wordt gedragen met Pasen en
kerstmis. Wit symboliseert opstanding, nieuw leven, licht. De
paarse stola is de kleur van inkeer en boete, en hoort helemaal
bij de Adventstijd en de veertigdagentijd. De rode stola kan zowel
naar het lijden van Christus, als naar de heilige Geest verwijzen.
Daarom wordt rood gedragen met Pinksteren, Goede Vrijdag en
in de protestantse traditie ook bij bevestigingsdiensten. De jaren
’70 en ’80 was de tijd van liturgische vernieuwing. In veel protestantse kerken werd kritisch gekeken naar de betekenis van
liturgie. Langzaam maar zeker begon men ook in de protestantse
traditie anders naar liturgie te kijken. Eredienst mocht weer
feestelijk zijn. Liturgie is immers een spel van symbolische handelingen, waarin je – als ze goed wordt uitgevoerd – meegevoerd
wordt in Gods verhaal met mensen. Deze beweging maakte dat
er ook in de protestantse traditie een bonte veelkleurigheid aan
liturgische kleding ontstond. Sommigen gingen een witte toga
dragen, anderen kozen voor grijs. Weer anderen blijven bij het
klassieke zwart, met daarover de stola’s.
Wit, zwart, grijs of toch iets anders?
Liturgisch gezien zijn hier wel wat kanttekeningen bij te maken.
Ik zie wel eens collega’s met een klassieke zwarte toga en witte
bef, met daarover een stola. Eigenlijk is dat niet correct. Bij de
klassieke zwarte toga, hoort in principe een witte bef. Stola’s
worden traditioneel gedragen op een witte albe. Vanuit reformatorisch standpunt is er ook iets te zeggen voor het voorgaan in
burger. Wie vanuit het principe van het algemeen ‘priesterschap’
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nadenkt over liturgische kleding, komt toch in de eerste plaats
uit bij nette, burgerlijke kleding. Daarmee schep je het minste
afstand. Toch spreekt ook de symboliek van de stola mij aan.
In zowel de katholieke als de orthodoxe traditie staat de stola
symbool voor het ambt. Natuurlijk is het ambt niet iets dat je
aan of uitdoet. Tot het ambt van predikant word je geroepen, en
de verantwoordelijkheden die daarbij horen draag je dagelijks
met je mee. Dat is ook de reden waarom ambtsdragers ook in de
protestantse traditie bevestigd worden, of zij nu diaken, ouderling of dienaar van het Woord zijn. In het ambt komen roeping,
dienstbaarheid en professionaliteit samen. Bevestigd worden in
een ambt, betekent dat je geroepen bent tot een bepaalde taak,
die je vanuit dienstbaarheid naar de gemeente met liefde en zorg
uitvoert. Daarmee verbonden zijn bepaalde vaardigheden en een
professionaliteit die nodig is ter opbouw van de gemeente. Vanuit
die gedachte, heb ik besloten om toch stola’s te gaan dragen. De
stola symboliseert voor mij de weg die ik afgelegd heb om predikant te mogen worden, en de taak van liefdevolle dienstbaarheid
die daarbij hoort. Bovendien hoort liturgie bij mij. De taal van
liturgie is mij op het hart geschreven, en met volle overtuiging
sta ik dan ook in de oecumenische beweging.
Maar dan het onderkleed… een witte toga of albe, roept bij mij
toch teveel priesterlijkheid op. Het doet me teveel denken aan
het misdienaarskleed waar ik als meisje in gelopen heb. Als protestants dominee mag ik mij volwaardig voelen aan mijn katholieke en orthodoxe collega’s, ook al ben ik vrouw. Een zwarte toga
wordt het niet. De klassieke zwarte toga, doet me teveel denken
aan academische afstandelijkheid. En hoewel ik ook academica
ben, wil ik toch het liefst zo dicht mogelijk bij mensen staan. Aan
grijs heb ik getwijfeld. Veel kloosterlingen dragen een grijs habijt,
omdat grijs de kleur van eenvoud en dienstbaarheid is. Toch is
het ook geen grijs geworden, want grijs staat me niet. Het maakt
me te bleek.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een damestoga met ronde kraag,
met daarop de stola’s in de liturgische kleuren. Het is geen zwart
geworden, maar wel donkerblauw. Blauw is de kleur van de hemel, maar ook van zuiverheid. Ik ben tevreden met de keuze die
ik gemaakt heb. Met het donker blauw presenteer ik mezelf als
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dienaar van het Woord en blijf ik dicht bij de reformatorische
traditie. De stola’s tonen dan weer mijn liturgische gevoeligheid,
en mijn wortels in de katholieke traditie. In mij mogen die twee
tradities ook in de kleding naar voren komen. Met veel dankbaarheid zal ik ze dragen, wanneer de tijd daarvoor rijp is. In
deze bijdrage wordt nog geen foto getoond. U mag als het zover
is zelf oordelen hoe u het vindt staan.
Jannica de Prenter
Geraadpleegde literatuur
M.J. Aalders (2001), De komst van de toga: een historisch onderzoek naar
het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels 1796-1898. Delft: Eburon.
Ynte de Groot (2005). “Wit of zwart? Over toga’s en stola’s”;
https://www.ynte.nl/artikelen/witofzwart.html (toegang 25-01-2019).
Klaas Willem de Jong (2005). “Trends in toga’s: van een kerkelijke naar
een persoonlijke keuze”. In Centraal Weekblad 53, nr. 25.

Regionaal nieuws
Binnen het district van de VPKB Oost- & West-Vlaanderen is het
nooit stil. Er zijn vreugdevolle momenten, zoals de bevestiging
en inzegening van ds. Harry Sinnaghel in Denderleeuw op 7 oktober. Er zijn ook mooie vooruitzichten met het proponentschap
van Jannica de Prenter in Brugge en dat van Eleonora Hof in
Ieper. Maar daarnaast zijn er ook zorgen, niet in het minst omdat
er door diverse vacatures een tekort is aan consulenten in onze
eigen regio, maar we vertrouwen op hulp uit het andere Vlaamse
district (Antwerpen-Brabant-Limburg), waarmee wij als bestuur
een goede samenwerking hebben opgebouwd. Zo werden tijdens
enkele gezamenlijke vergaderingen o.a. de criteria vastgelegd
voor preek- of sacramentsbevoegdheid.
In Kortrijk is ds. Peter Smits nu consulent na het vertrek van
ds. Arjan Knop. Maar per 01-01-2019 zijn ook Ronse en Knokke
vacant na het vertrek van ds. Katelijne Depoortere naar Brasschaat en van ds. Alexander Eberson als havenpastor voor de
Sailors’ Society in Gent en Terneuzen.
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In Ronse is ds. Elly Bouman consulent, en het districtsbestuur
is in gesprek met de kerkenraad van Knokke. Tot slot is ook Hans
Bonsveld na 5 jaar als pionier in Geraardsbergen per 01-022019 terug naar Nederland vertrokken.
In Wevelgem zijn er geen diensten meer, na tot de vaststelling
te zijn gekomen dat de gemeente hier momenteel niet leefbaar is.
Gelukkig kan het districtsbestuur de lasten en zorgen delen als
een hecht team. Het ziet er naar uit dat sommige locaties op termijn een andere invulling zullen krijgen en er vooral gewerkt
dient te worden aan meer regionale samenwerking. Met dat doel
wordt vanaf december tijdens een deel van de districtsvergaderingen ook in regionale gespreksgroepen gewerkt. Vooral in de
Westhoek is er een groei van de samenwerking. Dan spreken we
over de gemeenten Ieper, Kortrijk, Menen, Roeselare en Wevelgem.
In het afgelopen jaar waren er twee gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen: in Ieper en in Kortrijk. Mooi was het om elkaar
op die manier een hart onder de riem te steken. In het nieuwe
jaar zullen de kerkenraden doorgaan elkaar te ontmoeten. Een
hoogtepunt was de gezamenlijke Avondmaalsdienst op Witte
Donderdag. De banden zijn versterkt, er is onbewust sprake geweest van teamvorming. Zo leven we met elkaar mee. Betrokkenheid als basis voor samenwerking, ook in het nieuwe jaar. En als
district tellen wij natuurlijk af naar donderdag 30 mei 2019,
wanneer in Gent de hele VPKB wordt uitgenodigd voor het grote
feest ProFest 2019, de vroegere AKV.
Meer info: www.profest.be

Riek

Last, but not least: nieuws uit Oostende:
Proficiat Andries en Alida!
De Brugse Kerkbode,

FEBRUARI 2019, bladzijde 23

Oproep: PROFEST!
Op 30 mei 2019, op Hemelvaartsdag dus, is er reden tot feestvieren, want dan is het Profest, het voormalige AKV. Profest is
een feest waarin we in alle veelkleurigheid die de VPKB rijk is,
vieren dat we ondanks onze verschillen één protestantse familie
zijn. Profest gaat dit jaar door op de campus Odisee tegenover de
Rabotkerk in Gent.
Uw hulp wordt gevraagd!
In de middag wordt een creamarkt georganiseerd, waar je gewoon kunt rondkijken, iets kunt kopen, of ook actief kan meedoen, of iets kunt leren. De werkgroep van Profest streeft ernaar
dat VPKB gemeentes en organisaties zo veel mogelijk vertegenwoordigd zijn tijdens deze creamarkt. Aan gemeenteleden wordt
dan ook gevraagd of zij iets bij willen dragen. U kunt bijvoorbeeld
denken aan de volgende mogelijkheden:
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• Iets (zelfgemaakts) verkopen: streekproducten, jam, koekjes, sieraden, bloemstukjes…
• Een workshop aanbieden en bezoekers laten meedoen met
koken, schilderen, fotograferen…
• Kennismaken met een andere cultuur via kleding, voedsel,
kunst, haarvlechten…
• VPKB organisaties die zichzelf interactief voorstellen.
Heeft u zelf een idee, en wilt u vanuit onze gemeente iets bijdragen? Laat het aan Jannica weten, zodat zij het door kan geven
aan de Profest werkgroep. Meer info over profest vindt u op de
website en facebookpagina van profest.
www.profest.be
https://www.facebook.com/Profest2019/

De Kerkenraad

Privacy beleid
‘De Algemene Verordening Gegegevensbescherming’ (AVG):
de Europese Privacy Wet
Onze administratie is in het bezit van ledengegevens welke zijn:
uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en
mailadres. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming willen wij u er attent op maken dat u deze gegevens
kunt laten schrappen of wijzigen. U neemt daarvoor contact met
de verantwoordelijke gegevensbescherming: Albert Eversen, Carolus de Vischstraat 18, 8200 Brugge St.-Andries, tel 0495
228837 of mail: albert.eversen@hotmail.com.
Gegevens ons verstrekt in het verleden en in de toekomst vallen
onder volgend Privacy beleid:
Officieel adres van de zetel van de levensbeschouwing:
Verenigde Protestantse Kerk in België;
VPKB-Brugge, Keerstraat 1, 8000 Brugge
Het huidige privacy beleid preciseert de manier waarop VPKBBrugge de verzamelde gegevens gebruikt en beschermt.
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Welke zijn de verzamelde gegevens en waarom?
VPKB-Brugge verzamelt enkel persoonlijke gegevens die haar
rechtstreeks gecommuniceerd werden. Deze gegevens worden
verzameld met het oog op het correct verwezenlijken van haar
opdrachten, maar ook voor de verspreiding van de informatie
binnen de kerk. De verzamelde gegevens bevatten de volgende
informatie: naam, voornaam, geboortedatum, adres, email, telefoonnummer en eventueel functie binnen de kerk. Gegevens nodig voor het goede verloop van een evenement (vb.: geboortedatum, allergieën of dieet) worden verzameld en worden enkel voor
een bepaalde duur bewaard. Gelieve u voor de juiste duur tot de
gegevensverantwoordelijke te wenden. VPKB-Brugge communiceert nooit de gegevens aan derden voor commerciële doeleinden. VPKB-Brugge communiceert de gegevens enkel aan structuren verbonden aan de kerk en die duidelijk bepaald zijn. De
overdracht aan derden wordt gespecifieerd in het register van
activiteiten van de gegevensverantwoordelijke.
Toegang tot, wijziging of verwijdering van de persoonlijke
gegevens
Elke gebruiker die zijn gegevens aan VPKB-Brugge heeft gecommuniceerd, heeft de volgende rechten:
1) Recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen.
2) Recht op de beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens.
3) Recht op informatie en toegang (recht om een kopie van
de gegevens te bekomen, etc.).
4) Recht om foute gegevens te verbeteren of de verwerking
van bepaalde gegevens te beperken.
Officieel adres van de zetel van de levensbeschouwing:
VPKB-Brugge, Keerstraat 1, 8000 Brugge
Uw contactpersoon
Albert Eversen, Carolus de Vischstraat 18, 8200 Brugge,
Tel: 0495 228837
Email: albert.eversen@hotmail.com
Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35 - 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 - contact(at)apd-gba.be
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Terugblik op de kerstperiode
Op 19 december waren wij met enkele mensen
in de Magdalenakerk bij het ontvangstmoment
van het vredeslicht uit Bethlehem. Het was een
warm en ingetogen moment, waarbij ook mensen met een beperking betrokken werden. De
mensen van de Ark brachten het vredeslicht
binnen, en twee mensen met een visuele beperking hebben getuigd over hoe zij licht in hun
leven ervaren. Verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen vertelden hoe zij het vredeslicht in hun
gemeenschap doorgeven.
Ook wij besteedden dit jaar op onze kerstzangavond op 21 december aandacht aan
dit vredeslicht. Aan het begin van de dienst
werd het brandende vredeslicht binnengebracht. Na de dienst kon ieder een vredeskaarsje al dan niet brandend (om praktische redenen) mee naar huis nemen. Zo
werd dit licht doorgegeven.
Op de zondagse eredienst van 23 december stond Maria, de moeder van Jezus,
centraal naast Elisabeth, de moeder van
Johannes. De kerstdienst van 25 december was een feestelijke dienst, waarbij ook
de kinderen veel aandacht kregen. Eva
verraste iedereen met prachtige muziek op haar
klarinet. Ook deelden de kinderen een
ster met een kerstwens uit aan alle
aanwezigen. Zo herdachten we samen
op deze kerstdag de geboorte van Jezus, en gingen we gesterkt naar huis
om de laatste week van 2018 in te
gaan.
Riek
De Brugse Kerkbode,

FEBRUARI 2019, bladzijde 27

Terugblik op de bidweek
Van vrijdag 18 januari tot zaterdag 25 januari ging ook in Brugge
de bidweek voor de eenheid van de christenen door. Vooral zondag 20 januari was een bijzondere oecumenische dag. In de morgendienst verwelkomden we de Anglicaanse gemeenschap in ons
midden voor de jaarlijkse gezamenlijke viering en in de namiddag kwamen we samen voor de oecumenische viering in de Sint
Salvathorskathedraal.
Gezamenlijke dienst met de Anglicanen
Het thema van de bidweek van 2019 was ‘recht voor ogen’. Daarmee wordt naar Deuteromomium 16 verwezen, en naar de opdracht om niets ‘anders dan het recht te zoeken’ (Deut 16:20).
Die opdracht om recht te doen aan elkaar klonk door in de preken van rev. Augustine en Jannica. In de verkondiging van Jannica stond Ex 22:20-27 centraal. Daarin ontmoeten we een
barmhartige God, die radicaal gaat staan aan de kant van kwetsbare mensen, en die ons oproept om de vreemdelingen en de wezen in ons midden met een open hart tegemoet te komen. Naar
aanleiding van Matt 5:37: “laat uw ja een ja zijn en uw nee nee”,
dacht rev. Augustine met ons na over eerlijke communicatie.
Deze bijzondere dienst was tweetalig: de gebeden en de zang gebeurde afwisselend in het Engels en het Nederlands zodat iedereen kon meedoen.
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Verbondenheid tussen de Brugse kerken
De viering in de namiddag mag wel een oecumenisch feest genoemd worden. Jannica die deze viering georganiseerd had, ging
samen met deken Laridon en Adelbert Daneaux (oecumenische
studiegroep Brugge), Giedoo de Reu (pastorale eenheid Sint-Donatius), vader Bernard Peckstadt (orthodoxe parochie van de H.
Konstantijn en Helena), rev. Augustine Nwaekwe (Anglicaanse
kerk) en Nadine van Parys (Adventkerk Brugge) voor.
Ons koor zong liederen uit zowel onze eigen protestantse traditie,
als Taizé en Oosterhuis. Verbondenheid was er ook in de verkondiging waarin Jannica de mensen meenam naar Deut 16 en Rom
12. Twee teksten die uitnodigen tot inclusief feestvieren, dwars
door talen, culturen en sociale klassen heen. Bijzonder aan deze
oecumenische viering was ook de aandacht voor de context van
de Indonesische christenen, die de teksten van deze bidweek gekozen hebben. Het principe van ‘gotong royong’,
het samen werken in gemeenschap, mocht daarbij volop meeklinken. We
hebben van de andere gemeenschappen lovende
reacties gekregen. Zowel
de koorzang als de persoonlijke prediking van
Jannica werden gewaardeerd. Kortom: we mogen
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terugkijken op een viering waarin de verbondenheid tussen de
Brugse kerken echt gevoeld werd. Die geest van eenheid in verscheidenheid, waar Paulus het toch steeds over heeft, was duidelijk aanwezig. De preek is na te lezen op het forum van de
website van de VPKB:
https://nl.protestant.link/sermons/bidweek-voor-de-eenheidvan-de-christenen-preek-in-brugge/
Jannica de Prenter

Terugblik Nieuwjaarsreceptie
Voor de 20ste keer al organiseerde de vzw “De Vrienden” een
nieuwjaarsreceptie voor alle gemeenteleden. Die ging dit jaar
door op zondag 27 januari, na de eredienst. Er waren veertig
gegadigden, die zich de belegde broodjes en cava of fruitsap best
lieten smaken.
Bij haar nieuwjaarswensen tot de aanwezigen, lichtte de voorzitster ook al een tipje van de sluier op over het programma van dit
jaar: een kaas- en wijnavond op zaterdag 30 maart, een fancyfair op zaterdag 18 mei en de jaarlijkse uitstap op zaterdag 31
augustus kon ze alvast meegeven. Ze bedankte de medewerkers
aan de receptie voor hun inzet en heette de nieuwe vzw-leden
welkom. Er werd tenslotte met z’n allen geklonken op een voorspoedig en vredevol 2019.
Dany Constant

Vrolijk werd er geklonken
op het nieuwe jaar. Dat het
een jaar van vreugde en
vrede mag worden voor al
onze gemeenteleden.
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AGENDA
8 februari 19.30u Bijbelstudie
15 februari 19.30u Bijbelstudie
20 februari 19.30u Vergadering bestuur VZW De Vrienden*
22 februari 19.30u Bijbelstudie
27 februari 14.00u Kerkenraadsvergadering
27 februari 19.30u “De woestijn, plaats van bezinning” **
Adventkerk, Frèren Fonteinstraat 9,
8000 Brugge (zie flyer Zingen is 2x bidden)
1 maart
10 maart

19.30u Bijbelstudie
Gemeentevergadering (na de eredienst)

* = Een organisatie van de VZW “De Vrienden”
** = Een organisatie van de oecumenische werkgroep “Samen rond de
Bijbel”
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Aankondiging: Prekenreeks over Ester
In februari en maart zal er een prekenreeks zijn over het Bijbelboek Ester. Het Bijbelboek Ester is bijzonder om verschillende
redenen. De Godsnaam YHWH wordt in Ester namelijk niet genoemd. Dat is dan ook de reden waarom er lange tijd discussies
zijn geweest, en het Bijbelboek pas in de tweede eeuw, met het
concilie van Jamnia in de Joodse canon werd opgenomen. In
onze Bijbel, vind je Ester achter de zogenaamde ‘historische boeken’, maar in de Tenach behoort Ester, samen met Hooglied,
Ruth, Klaagliederen en Prediker tot de ‘Megillot’, de vijf feestrollen die voorgelezen worden op een Joodse feestdag. Het boek Ester wordt gelezen in de avond- en de morgendienst van het Poerim of Lotenfeest, dat verder enkel nog in 2 Makk 15:36 wordt
genoemd. Ester is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven,
maar rond 150 voor Christus werd in de Griekse Septuaginta
vertaling een honderdtal verzen toegevoegd. Deze verzen zijn niet
in de protestantse canon te vinden, die deze verzen in navolging
van Luther als ‘apocrief’ aanduidde.
Bijzonder aan het Bijbelboek Ester is ook dat de hoofdrol is weggelegd voor een vrouw. In de Talmoed (bMegilla 14a), de Rabbijnse commentaren op de Tenach, wordt Ester naast Sara, Mirjam, Debora, Hanna, Abigaïl en Chulda als één van de zeven
vrouwelijke profeten genoemd. Het Bijbelboek speelt zich af in
de Perzische tijd, tijdens het bewind van Ahasveros, de Bijbelse
naam voor koning Xerxes I (485-465 voor Christus).
Net als in het Bijbelboek Ruth, groeit het hoofdpersonage uit van
een ondergeschikte vrouw naar de redster van Israël. Eén van de
grootste thema’s in Ester is dan ook ‘ommekeer’. De grootste ommekeer is het lot van het Joodse volk: de uitzichtloosheid door
de wet van Haman keert zich om in een nieuw toekomstperspectief door het ingrijpen van Ester. Maar ook tussen twee sterke
vrouwen is er een omkering van de rollen: Wasti keert om van
koningin naar afgewezene, en Ester, een onbeduidend meisje uit
een kleine minderheid, groeit uit tot koningin. Een ander belangrijk thema in het boek is de dreiging die uitgaat van Haman.
Haman is een nakomeling van Agag (Ruth 3:1) en staat daarmee
symbool voor de eeuwige Amalek, terwijl Mordechai uit de familie
van Kis afkomstig is (Ruth 2:5). Daarmee wordt de strijd tussen
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Saul en de Amalekieten (1 Sam 15:9-33) nieuw leven ingeblazen.
De zorgzame en slimme Mordechai leert Ester zien dat overwinning mogelijk is, zelfs van een vijand die onverbeterlijk en onverwoestbaar lijkt.
Ester is een verhaal over trouw en liefde, over moed en vastberadenheid, over diepe verbittering en bevrijding. We gaan het
met elkaar beleven van zondag 27 januari tot zondag 3 maart.
Jannica de Prenter

Haman en Ahasveros te gast bij koningin Ester.
Olieverf op doek door Rembrandt van Rijn - 1660

Leesrooster erediensten
Voortaan zullen we, voor zover mogelijk, de Bijbelgedeelten die tijdens de
diensten worden gelezen weer in het Erediensten rooster vermelden. Jannica is in januari een reeks over Ester begonnen en daarom vermelden we
alle lezingen hier nog even:
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

27
3
17
24
3

januari: Ester
februari:Ester
februari:Ester
februari:Ester
maart: Ester

2:1-17 ‘Hoe Esther koningin werd’
3:1-15 ‘Woord voor woord onheilspellend’
4:1-17 ‘Mordechai poogt de Joden te redden’
7:1-8:2 ‘Hamans val’
8:3-8; 9:1-10, 20-23 ‘Dagen van feestvreugde’
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Uit: Open Deur 79 (9), 2013.
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 10 FEBRUARI
Predikant

Dhr. J. Delameilleure -voorganger van de Adventisten Kerk (Brugge, Antwerpen)

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Dhr. Alexander Vangaever
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Mevr. M. Lammens
ZONDAG 17 FEBRUARI

Predikant
Ouderling
Diaken
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dr. J. de Prenter -proponent VPKB in Brugge
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Ester 3:1-17
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger
SDV Oostende
Fam. W. ten Kate

ZONDAG 24 FEBRUARI; KINDERNEVENDIENST
Predikant
Ouderling
Diaken
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dr. J. de Prenter -proponent VPKB in Brugge
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Ester 7:1-8:2
Mevr. Lieve Vercruysse
Mevr. M. Lammens
Poverello Brugge
Fam. J. Klifman
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ZONDAG 3 MAART; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Lezen
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dr. J. de Prenter -proponent VPKB in Brugge
Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Ester 8:3-8; 9:1-10, 20-23
Dhr. Alexander Vangaever
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Zending
Fam. P. Luteijn
ZONDAG 10 MAART

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst
Na de dienst

Mevr. E. Maassen -protestants theologe uit Gent
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger
Kerk
Dhr. A. Eversen Mevr. N. Moghadam
Verkiezing Predikant

Koffiedienst loopt als volgt door: 17 maart Mevr. J. LagauwWage. 24 maart Fam. W. Buijs. 31 maart Fam. J. van Groenigen.
7 april Fam. A. Deceuninck. 14 april Mevr. M. Lammens. 21 april
Fam. W. ten Kate. 28 april Fam. J. Klifman. 5 mei Fam. P. Luteijn.
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten
en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.
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KERKENRAAD
Predikant
➢ Jannica de Prenter, Predikant in opleiding
–  050 35 50 84.

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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