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Inleidend woord 

Voor u ligt het kerstnummer van de Brugse kerkbode. In dit dub-

belnummer is weer heel wat te lezen en te beleven. In de overden-

king wordt u meegenomen naar Jesaja 59: een echte advents-

tekst over mensen die dolen in het donker, die tasten langs de 

wand en verlangen naar licht. Het is een herkenbare tekst, die 

ook een spiegel voorhoudt: is het echt zo donker, of zijn wij ook 

blind geworden voor het licht? Er is nieuws uit de bestuursraad 

en vzw “de Vrienden”. In Brugge en Oostende is er ook weer heel 

wat gemeentenieuws te melden: het vredeslicht dat gedeeld 

wordt, een keur aan online aanbod, kerstbezoekjes die ondanks 

de corona-maatregelen door zullen gaan. Ook leest u een terug-

blik op de oecumenische herdenkingsviering van 500 jaar protes-

tantisme in Brugge en de voleindingszondag waarin de overlede-

nen herdacht werden. Zeer positief is ook het nieuwe samenwer-

kingsverband met onze zustergemeentes in Oostende en Knokke. 

Namens de redactieraad, wens ik u veel leesplezier! 

Ds. Jannica de Prenter 
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Overdenking: als een dolende in het donker 

Jesaja 59:1-15 
1De arm van de HEER is niet te kort om te redden, 
zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – 
2jullie wangedrag is het 

dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven;  
door jullie zonden houdt hij zich verborgen 
en wil hij je niet meer horen. 
3Want jullie handen zijn besmeurd met bloed, 
je vingers bezoedeld door wandaden, 
je lippen spreken leugens, 

je tong prevelt bedrog. 
4Geen aanklacht is nog zuiver,  
geen rechtszaak wordt eerlijk gevoerd. 
Ze vertrouwen op leegte 
en spreken bedrieglijke taal,  
ze zijn zwanger van onrecht en baren misdaad.  
5Ze broeden slangeneieren uit, 
ze weven spinnenwebben.  
Wie hun eieren eet zal eraan sterven; 
als er één wordt ingedrukt, komt er een adder uit. 
6Hun spinnendraden zijn ongeschikt voor kleding, 
wat zij maken kan niet worden aangetrokken. 

Hun daden zijn heilloze daden,  
hun handen staan naar geweld.  
7Hun voeten snellen naar het kwaad,  
ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. 
Hun plannen zijn heilloze plannen, 
verwoesting en rampspoed vergezellen hen. 
8De weg van de vrede kennen ze niet, 
waar zij gaan is geen recht te ontdekken. 
Ze begeven zich op kronkelpaden;  
wie daarop wandelt kent geen vrede. 

9Daarom blijft het recht ver van ons 
en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. 

Wij hopen op licht, maar het is duister, 
op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. 
10We tasten als blinden langs de muur, 
we tasten rond als iemand die niets kan zien. 
Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, 
in de kracht van ons leven lijken we dood. 
11Wij allen grommen als beren, 
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we klagen en kreunen droevig als duiven.  
Wij hopen op recht, maar het is er niet, 

op redding, maar ze blijft ver van ons. 
12Want talloos zijn onze misdaden jegens u, 
onze zonden getuigen tegen ons. 
We zijn ons van onze misdaden bewust 
en erkennen ons wangedrag: 
13we zijn opstandig en de HEER ontrouw, 

we zijn afvallig van onze God, 
we zijn belust op bedrog en onderdrukking, 
zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. 
14Het recht is verdrongen 
en de gerechtigheid blijft ver van ons; 
de waarheid struikelt op straat 

en de oprechtheid krijgt nergens toegang. 
15Zo laat de waarheid verstek gaan, 
en wie kwaad wil mijden, wordt uitgebuit. 

Nog is het donker 
Advent is een tijd van verwachten, van hoopvol en verlangend 

uitzien naar licht. De dagen worden steeds korter, de nachten 
langer, het zonlicht ijler. Vooral op van die grijze dagen, waarop 
het zonlicht nauwelijks nog door de wolken breekt, zien we uit 
naar een sprankje licht. Deze tijd van corona, van gemis en af-
stand houden, van vechten tegen een harteloos virus, duurt ons 
veel te lang. Steeds sterker groeit in mensen het verlangen naar 

een nieuwe dag: een dag waarop het duister gebroken wordt en 
wij weer kunnen leven in het licht: vrij en ongedwongen, genie-
tend van elkaars nabijheid. Soms zijn er momenten waarop je 
denkt: wanneer breekt het licht door? Wanneer wordt het mor-
gen? Want nog is het 
donker. Een mooie tekst 

om vandaag te lezen is 
Jesaja 59. De profeet 
ziet een wereld waar 
chaos en duisternis 
heerst: het recht is ver-
drongen, vrede is er niet; 

de mensen gunnen el-
kaar het licht in de ogen 
niet. Toch leeft er in 

Duisternis ligt over het land © Pixabay 
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hun harten een groeiend verlangen naar licht. Maar het blijft don-

ker, omdat het duister heerst in hun harten. Wat kunnen wij le-
ren van de tijd van Jesaja? En hoe zit het eigenlijk met het licht? 
Is het echt zo donker, of zijn wij het die onze ogen sluiten voor 
het licht? In deze overdenking neem ik u mee naar deze bijzonder 
mooie profetische tekst. 

Jesaja: ziener in een tijd van onbehagen 

Jesaja 59 hoort bij Trito-Jesaja, het derde deel van het boek Je-
saja (Jes 56-66). Het zijn teksten die geschreven zijn in een tus-
sentijd. In 539 voor Christus valt Babel. Voor de ballingen wordt 
een langverwachte droom werkelijkheid. Eindelijk kunnen ze te-
rugkeren naar Israël, naar hun geboortegrond, het land van hun 
voorouders: daar waar hun wortels en geschiedenis liggen. Maar 
het land waarnaar zij terugkeren is een land in puin. De aarde is 
vertrapt en vertreden door paarden en strijdwagens, zoals een 
dorsvloer die aangestampt is. Steden en dorpen zijn platgebrand. 
Dikke donkerte is over de aarde gespannen, want recht en waar-

heid zijn het land al lang ontvlucht. In al die jaren van balling-
schap zijn er geen koningen, geen rechters, die regeren met een 
verstandig beleid, met wijsheid en inzicht. De tijd van wederop-
bouw onder Ezra en Nehemia is nog niet aangebroken. Deze tijd 
tussen ballingschap en wederopbouw is een tijd van onbehagen. 
Een kiem van hoop is ontsprongen, maar nog heerst het donker 

en woedt de chaos. 

Profetische aanklacht 
Jesaja 59 begint met een profetische aanklacht tegen het volk. Er 
leeft kennelijk een klacht onder het volk: dat de reddende arm 
van de Enige niet langer voelbaar is en zijn kracht is geweken uit 

het land. Op deze beschuldiging komt de profeet in vv. 1-8 met 
een felle weerlegging: niet Gods arm is te kort om te redden, of 
zijn oor te zwak om te horen. Het is een echo uit Jes 50:2: “zou 
mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het mij aan 
kracht om te redden”? Gods redding blijft uit omdat het verbond 
verbroken is, omdat er een scheiding is tussen de Enige en zijn 

volk. De profeet slingert de aanklacht terug in hun gezicht: niet 
Gods aangezicht is afgewend, of zijn hand teruggetrokken; het 
zijn jullie handen die rood zien van het bloed; op jullie vingers 
kleeft onrecht; op jullie lippen ligt de leugen; jullie tong brengt 
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bedrog voort (Jes 59:2-3). Daarom luistert God niet langer naar 

hun stem. 

Zwanger van onrecht 
Hoe vol zij zijn van het kwaad, illustreert de profeet in de vv. 4-8. 
De profeet gebruikt daarvoor beelden van zwangerschap. Er be-
staat een sterk verband tussen baren en barmhartigheid. Het He-
breeuwse woord voor baarmoeder is ręḥęm. De meervoudsvorm 

raḥămîm betekent barmhartigheid of compassie. En dat is veel-

zeggend. Barmhartigheid is bewogen zijn om de ander tot in je 
binnenste, met heel je lijf. Maar van compassie en liefde blijkt in 
Jesaja 59 geen enkele sprake te zijn. ‘Jullie zijn zwanger van on-
recht’, dicht Jesaja in vers 4. Waar zij vol van zijn is het kwaad. 

In hun binnenste groeit de ongerechtigheid. Wat zij baren is mis-
daad. Het beeld wordt nog verder uitgewerkt in vv. 5-6, waar Je-
saja speelt met een parallellisme tussen slangeneieren en spin-
nenwebben. Ze spuwen met venijn. Wat uit hen voortkomt is gif-
tig en nutteloos: ze broeden slangeneieren uit en iel als spinnen-
draden zijn de werken van hun handen; wat zij weven en bordu-

ren kan niet gedragen worden als kleding. Naakt als Adam staan 
zij voor God. 

Een doodlopende en heilloze weg 
De beschuldiging loopt verder door in vv. 7-8. Maar nu gebruikt 
de profeet het beeld van de ‘verkeerde weg’. Met hun gedraai en 

gekonkel, begeven zij zich op kronkelpaden. Ze zijn de weg van 
het kwaad ingeslagen en wandelen in het duister. Op hun wegen 
is geen gerechtigheid te vinden, want hun voeten snellen zich 
naar het kwaad; ze haasten zich om bloed te vergieten en bera-
men heilloze plannen. Het is de wijsheid van Psalm 1: de weg van 
de wettelozen loopt dood; hun leven is als kaf in de wind. Nooit 

zullen zij gelukkig zijn, want wie gaat op de wegen van het kwaad, 
zal nooit vrede vinden (Jes 59:7-8). 

Dolen in het donker 
De woorden van de profeet hebben indruk gemaakt, want vanaf 
vers 9 vloeit de profetie in Jes 59 over in een schuldbelijdenis. In 

een collectief ‘wij’, komt een hulpeloos en ontredderd volk aan het 
woord. Daglicht heeft plaatsgemaakt voor een voortdurende 
avondschemer. Ze wandelen in nevel, en dikke flarden mist be-
dekken hun wegen. Met heel hun hart hopen ze op licht, op een 
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sprankje zonlicht dat hun 

huid verwarmt, maar nog is 
het donker. Op klaarlichte 
dag, verdwalen ze; struike-
len ze, en vallen ze plat op 
hun ogen. Ze tasten als 
blinden langs de muur, als 
mensen die hun weg niet 
kunnen vinden. Hun ge-
klaag klinkt als het grom-

men van beren en het koeren van duiven (vv. 9-11). Dat dubbele 
gevoel: aan de ene kant zo verlangen naar licht, naar bevrijding, 
heelheid en zegen… en aan de andere kant het licht niet kunnen 
verdragen, omdat je blind bent geworden voor wat goed is in deze 
wereld: de dichter Hans Andreus (1926‒1977) herkende het als 
geen ander. Hij vergeleek zichzelf met een blinde mol, die al tas-
tend een weg zoekt in de donkere aarde, zoekend naar licht. 

Dat ik woon in de aarde, 
woel door de grote moeder, 
kind aan huis blijf bij haar,  
en dat ik het gevaar 
schuw van alles onder de zon – 
goed, maar moet ik niet leven 

zoals ik ben, blind 
en met de onrust in de poten 
van een grond doordrenkt van doden? 

Uit: ‘Natuurgedichten en andere’ (1970) 

Afgekeerd van het licht 

Het licht is nog niet doorgebroken. Maar in het verlangen van het 
volk, begint het inzicht te dagen dat zij zelf het zonlicht in de weg 
staan; ze zijn als schimmen, als doden in de bloei van hun leven, 
omdat zij de Enige de rug toe hebben gekeerd. Hun zuchten wordt 
schuldbelijdenis. Tot driemaal toe verschijnt in vv. 12-13 de term 
‘trouweloosheden’, of ‘trouweloos zijn’ (van de woordstam pāšaʿ), 
maar de aandacht zwenkt gelijk naar hun zonden (ḥaṭṭāʾṯ), die 

tegen hen getuigen. Het volk erkent wat de profeet gezegd heeft. 
En weer komt het beeld van de weg hier terug, maar nu in andere 
bewoordingen. Door hun wandaden, struikelt de waarheid; ze 
hebben de gerechtigheid weggeduwd, blokkeren haar de toegang 

Op donkere paden © Wallpaperflare.com 
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tot hun hart (Jes 59:14). Jesaja 59 herinnert ons eraan hoe wan-

kel het menselijke vermogen is om goed te doen. Na de balling-
schap brak een periode van herstel aan. Maar de wederopbouw 
bleek een moeizaam proces van vallen en opstaan.  

Ontsteek dan een lichtend vuur 

Ook wij bevinden ons vandaag in een tussentijd. Deze tijd van 
corona is chaotisch en onrustig. Er wordt veel gefoeterd en ge-
gromd: om wat we missen, om wat niet meer kan en wat we niet 
begrijpen. Met de positieve berichten over de vaccins, breekt de 
hoop aan op de terugkeer naar een normaler leven. Maar nog 
blijft het donker en niemand die weet hoe lang het nog duren zal. 
Jesaja leert ons om naar binnen te kijken en onszelf de vraag te 
stellen in hoeverre wij zelf blind zijn geworden voor Gods bevrij-
ding en wij het licht zelf in de weg staan. Jesaja heeft als geen 
ander helder wat er gebeuren moet in die donkere tijd, waarin 
boosheid, moeheid en frustratie de boventoon voeren. Jesaja zegt 
ons hier: wees zelf een licht voor een ander, wees vrede, wordt 

zwanger van liefde en compassie voor de ander, juist nu, juist 
vandaag. Want we hebben elkaar zo nodig. We zijn wel van goede 
wil, maar vaak wint in ons de eigenmachtigheid, het onvermogen 
om het goede te doen. Misschien moeten we beginnen met het 
aansteken van een lichtje, een lichtje dat ons herinnert aan dat 
verhaal uit Jesaja, die oude boodschap van licht en vrede. Het 

Taizélied ‘als alles duister is’, zegt het met heel eenvoudige woor-
den. Ons koor zong het vorig jaar nog tijdens het ontvangstmo-
ment van het vredeslicht. 

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 

In de vele stadswijken van Brugge branden er lichtjes in de stra-
ten: aan hun deuren en gevels en voor hun ramen hebben men-
sen lichtjes aangebracht. Ze doen mee met de actie ‘verlicht je 
buurt’. Het geschitter van die lichtjes vervult mijn hart met hoop, 
als ik in deze donkere dagen door de straten loop. Het herinnert 

mij eraan dat achter al die deuren mensen wonen, die net als ik 
verlangen naar licht. Dat ook zij hopen op redding; dat het vuur 
van vrede ook in hun harten ontstoken is. 
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God herstelt wat gebroken is 

Wijzelf zijn onmachtig om de duisternis te keren; dat is wat de 
profetie in Jesaja 59 ons leert. Het is dan ook de Heer zelf die 
ingrijpt, want vanaf vers 20 keert God alles om: nu schrijft Jesaja 
dat de Enige naar Sion zal komen als een ‘losser’. Het is de radi-
cale omkering van de klacht van het volk. Gods arm is niet te kort 
om te redden. Het woord ‘losser’ betekent ‘bevrijder’, iemand die 
herstelt wat gebroken is. In het westen zal men de Naam van de 
Eeuwige weer vrezen, en in het oosten zal zijn glorie opgaan zoals 
de rijzende zon. Zijn kracht zal bruisen zoals een stromende ri-
vier, die voortgestuwd wordt door de adem van zijn Geest (Jes 
59:19-20). Zijn bevrijding zal niet te stuiten zijn.  

Een kind is ons geboren 
“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Deze namen 
zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, Eeuwige 
Vader, Vredevorst” (Jes 9:5). Elk jaar moeten steeds weer deze 
oude woorden klinken. Wij geloven dat Gods redding ten diepste 
aan het licht gekomen is in Jezus. Tegenover de boosheid van de 
wereld die zwanger is van onrecht, baart Maria – een eenvoudig 
meisje uit Nazareth – een zoon, op wie de luister van de Heer rust. 
Hij die de Zoon van de Al-
lerhoogste genoemd zal 
worden, het licht dat naar 
de wereld kwam (Lc 1:32; 
Joh 1:9). Een redder, die 
zo kwetsbaar en ontwape-
nend is als een kind: een 
kind dat in mij opnieuw de 
zachtheid en het vermogen 
wekt tot vrede en compas-
sie. Een pasgeboren kind 
is niet in staat om aan te vallen, te dreigen of te doden. Een kind 
maakt opnieuw wakker in ons wat wij vergeten door de harde 
wereld waarin wij leven: dat wij geen moordenaars zijn, dat wij 
niet geboren zijn om te haten en te doden. In de aanblik van een 
kind, herinneren wij dat het in het beginne niet zo was. In hun 
teerheid vertellen kinderen ons: je zult niet doden; je bent gebo-
ren om lief te hebben. Wie zich laat raken door de zachtheid van 
een kind, wordt op een ander spoor gezet: de weg van oorlog naar 
vrede. Er groeit een visioen in ons, wanneer we de teerheid en de 

Zo weerloos als een kind © Pixabay 
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broosheid in onszelf herkennen. Dan wordt in ons de hoop gebo-
ren dat het ooit gebeuren zal: een nieuwe toekomst die aan het 
licht komt. De wolf en het lam zullen samen liggen; een kind 
speelt bij het hol van een adder; het meedogenloze en het weerloze 
zullen in ons verzoend worden. 

Dan zal een wolf zich neerleggen bij een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; 

kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar  
het nest van een slang. 

Jesaja 11:6,8 

Ik wens u allen een inspirerende Adventstijd toe, en een gezegend 
kerstfeest. Kerst zal anders zijn dit jaar. Er is geen kerstzang-
avond; we zullen ons niet warmen aan glühwijn en samenkomen 
om samen kerstfeest te vieren. Opnieuw vieren wij een hoogfeest 
op afstand van elkaar. In de geborgenheid van onze huiskamers 
zullen we stil staan bij die ene nacht, waarin God alles ten goede 
heeft gekeerd. Verbonden met elkaar en met de hele wereld die 
zichzelf verliest in schuld, mag het klinken, een zingen uit volle 
borst: Gloria in excelsis Deo! “Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft” (Lc 2:14). 

Een kind is ons gegeven, 
een woord van licht is ons beloofd: 
een visioen van vrede, 
lang gedroomd, verwacht, gebeden. 
Doof hebben wij zijn stem gehoord, 

ziende blind, hebben wij zijn glans vernomen. 
Een licht dat onze ogen opent, 
dat ons aanwakkert om mensen te zijn: 
dichter, vuriger verbonden met elkaar, 
woord van nabijheid, 
stralend licht dat ons hart verwarmt. 

Een kind is ons gegeven: 
teken van kwetsbaar leven, 
licht in onze donkere tijd. 
Een gezegend kerstfeest  
en een gelukkig 2021! 

Ds. Jannica de Prenter 
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Terugblik 500 jaar protestantisme in Brugge 

Laten we elkaar vasthouden, 
laten we elkaar steunen 
in solidariteit en liefde 
want we zijn allen 

broeders en zusters in Christus. 

Dat was het thema van de oecumenische herdenkingsdienst op 
zondag 25 oktober in de mooie St.-Walburgakerk. In het jaar 
1520 worden in Brugge de stellingen van Luther verspreid door 
de Brugse poorters, en begint er een nieuw protestants geluid te 
klinken. Vijfhonderd jaar later komen we samen voor een histo-

risch moment: in een voormalige Jezuïetenkerk wordt de Refor-
matie herdacht in een brede kring van oecumenische broeders en 
zusters: protestanten, katholieken en orthodoxen, Zevendedags 
Adventisten en mensen van de Pinksterbeweging. Zo ver zijn we 
dus al gekomen in de oecumene. 

In de eredienst gingen ds. 

Jelle Brouwer, de vice-voor-
zitter van de VPKB, Mgr. 
Lode Aerts en ds. Jannica 
de Prenter voor. De mooie li-
turgie was het resultaat van 

een goede samenwerking 
met de oecumenische stu-
die- en werkgroep. Ver-
scheiden voorgangers ver-
zorgden een lezing of gebed: 

Ds. De Winne (Pinkstergemeente De Kruispoort), Deken Henk La-

ridon (voorzitter oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaan-
deren), vader Bernard Peckstadt (Orthodoxe parochie HH Kon-
stantijn en Helena), Nadine Van Parys (Adventskerk Brugge) en 
Wilfried Desmureaux (pastorale eenheid St.-Kruis).  

De muzikale ondersteuning werd verzorgd door organist Dimos 
de Beun en cantors Brecht Crabeels, Martine Buyle en Annegret 

Kutsch. In de preek van Ds. Jannica de Prenter stond 1 Sam 23 
centraal. David moet vluchten voor Saul. Opgejaagd en achter-
nagezeten trekt hij naar de woestijn van Zif. Ruig en rotsachtig 

https://www.facebook.com/henk.laridon?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD72kv5Y9cbSkQoARWFj_ngzEWl7xebR2ffwLOK7jqQpPvbTTLqaalRT3D341h1Src5EPvLauRFgSKR&dti=2177251185905272&hc_location=group
https://www.facebook.com/henk.laridon?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD72kv5Y9cbSkQoARWFj_ngzEWl7xebR2ffwLOK7jqQpPvbTTLqaalRT3D341h1Src5EPvLauRFgSKR&dti=2177251185905272&hc_location=group
https://www.facebook.com/priestbernard.peckstadt?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCMoWnrCempjrCJNTZITUwsnryOdCvElg6UYena0nMn99gtIS9PG8ZScADfAyv70EkNq0w4nGUv1j23&dti=2177251185905272&hc_location=group
https://www.facebook.com/nadine.vanparys.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBFjueLJj6_YD79w4SKs4FyR5lAJQ8SlPHtoS330VCqhGIscQ9T6Dp67CnFz0kfJ3EG3pvjTjAcA1Q6&dti=2177251185905272&hc_location=group
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land, waar nauwelijks nog iets groeit. David en zijn mannen ver-

bergen zich. Ze trekken van spelonk naar spelonk en dwars door 
ravijnen; ze schuilen tussen rotsen en bergkloven. David zoekt 
zijn toevlucht in Choresa, want hij voelt hoe Saul hem op de hie-
len zit. Plotseling straalt er een lichtbundel door de kieren van de 
grot, want ineens is Jonathan daar: zijn vriend, die hem altijd 
trouw is gebleven. In feite waren ook David en Jonathan rivalen. 
Jonathan was immers de kroonprins… ook hij zou op een dag 
koning van Israël kunnen worden. Maar David en Jonathan kie-
zen voor vriendschap boven rivaliteit. Ze beloven trouw te blijven 
aan elkaar en elkaar te beschermen. Echte vriendschap is warm en 
hartelijk, oprecht en trouw en laat zich niet klein krijgen door 
afgunst, jaloezie of machtsstrubbelingen. Vriendschap geboren 
uit liefde verdraagt alles. Altijd blijft ze hopen op verzoening en 
vrede. 

Ware vriendschap is dat je elkaar steunt, 
ook in donkere, moeilijke tijden. 
Dat je elkaar hooghoudt en helpen wilt 
in onmogelijke omstandigheden. 

Dat wij mogen zijn als David en Jonathan. 
Laten wij elkaar vasthouden, juist nu. 

Aan het eind van de viering waren er twee bemoedigende dank-
woorden. Ds. Jelle Brouwer benadrukte dat Luther nooit de kerk 

heeft willen verdelen. Verscheiden voorbeelden van de protes-
tants-katholieke dialoog passeerden de revue, waarbij Paus Fran-
ciscus veelvuldig geciteerd werd. Mgr. Lode Aerts sloot de dienst 
af met deze woorden van Maarten Luther:  

Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst 
Laß uns empfinden der Liebe Brunst 

Daß wir uns von Herzen einander lieben 
Und im Friede auf einem Sinn blieben.  

Zangboek van Wittenberg uit 1524 
Vertaling door Ad den Besten: 
Geef, heil’ge liefde in overvloed, 
Doe ons hart ontvlammen in uw gloed, 

Dat wij één van zinnen elkaar beminnen 
Alle twist en tweedracht overwinnen. 

Kyrieleis 
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In de St.-Walburgakerk klinkt een woord van vriendschap en 
trouw. Over kerkmuren heen worden bruggen geslagen, worden 
verbindingen gelegd. We zijn op de goede weg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik: Voleindingszondag 

Op zondag 22 november vierden we 

voleindingszondag: in een speciale 
online eredienst, was er aandacht 
voor rouw en verdriet en stonden 
we stil bij de mensen die het afge-
lopen jaar overleden zijn. Tijdens 
het gedachtenis-moment kon u 

zien hoe bij de twaalf genoemde na-
men, steeds een lichtje begon te 
branden. Alle nabestaanden die dit 

wensten kregen op woensdag 18 november een bezoekje aan de 
deur van Ds. Jannica de Prenter, waarbij zij een pastorale brief 
overhandigd kregen en een kaars om thuis aan te steken tijdens 

het gedachtenismoment.  

Bij de gedachtenis van de namen werd bijzondere aandacht be-
steed aan mevr. Monique Tackaert. Monique was vrij nieuw in 
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onze gemeente, en had bij ons een nieuw thuis gevonden. In haar 

leefde een grote honger naar de Bijbel, en voelde zich verbonden 
met de theologie van Maarten Luther. Daarnaast was Monique 
ook een trouw lid van de Karmelgemeenschap in Brugge, waar ze 
betrokken was bij de OCDS: de Theresiaanse seculiere orde. Al 
voor de coronacrisis was zij terminaal, en ontving zij daarvoor de 
nodige pastorale zorg. Ze overleed midden in de tweede lockdown 
op Witte Donderdag. Eén van haar laatste wensen was een oecu-
menische begrafenisdienst vanuit ’t Keerske, die echter door de 
bekende coronamaatregelen niet heeft kunnen plaatsvinden. Om 
recht te doen aan die wens, werd de Karmelgemeenschap betrok-
ken bij de voleindingszondag en kon u luisteren naar een dank-
woord voor het leven van Monique door mevr. Lut Deleu (verant-
woordelijke voor OCDS Vlaanderen). Ook de Brugse Karmelge-
meenschap in de Ezelstraat ontving een gedachtenis-kaars, en 
luisterde op zondag 22 november met ons mee. 

Op vraag van fam. Libbrecht werd ook het jongetje Artin her-

dacht. Artin was een vluchtelingenkind. Hij woonde samen met 
zijn ouders, zijn broertje en zusje in vluchtelingenkamp Grande 
Synthe in Duinkerken. Je zou Grande Synthe kunnen vergelijken 
met een provinciaal domein. Je kunt er wandelen en fietsen; een 
ideale plek om uit te waaien. Maar als je goed kijkt, kun je tussen 
de bomen blauwe zeiltjes zien liggen: kleine kampjes met haard-

vuren, waar mensen zich aan warmen. In Grande Synthe wonen 
vluchtelingen die daar in de modder en de kou wachten op een 
overtocht naar Engeland. Er zijn mensen die zich om hen bekom-
meren, mensen zoals Ivo en Bruno Libbrecht, de zonen van Erik 
en Jeannine. Maandelijks trekken ze samen met andere vrijwil-
ligers naar Grande Synthe: ze brengen de mensen kleding, ver-
zorgingsproducten en spelletjes voor de kinderen. Ze koken voor 
hen en bieden een luisterend oor. Midden oktober leerden Bruno 
en Ivo een bijzonder gezin kennen en werden ze al snel verliefd 
op de jongste telg van het gezin: het vrolijke en goedlachse jonge-
tje Artin. Kort daarna bleek het gezin op een bootje te zijn gestapt 
en is het hele gezin op 28 oktober verdronken in de koude Noord-

zee. Tot op heden werd het lichaam van Artin nog niet terugge-
vonden. 
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 Resoul Iran-Nejad, 35 jaar. 

 Shiva Mohammed Panahi, 
   35 jaar. 

 Anita, 9 jaar. 

 Armin, 6 jaar. 

 Artin 15 maanden. 

 

 

 

 

 

 
 

Verkiezing leden bestuursraad 
 
Wegens de corona maatregelen kon de geplande gemeenteverga-
dering en de verkiezing op 1 november niet doorgaan.                                                                          
Het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen liet weten dat 
de verkiezing vóór 30 november 2020 moest plaatsvinden. De be-
stuursraad heeft dan een anonieme stemming per brief georgani-

seerd. We danken de stemgerechtigde leden die deelnamen aan 
de verkiezing.   De brieven werden geopend en de stemmen geteld 
op een corona veilige vergadering van de bestuursraad.                                                                       
De drie kandidaten: mevrouw Agnese Burkina en de heren Adriën 
Deceuninck en Wim ten Kate werden met meerderheid van stem-
men ver(her)kozen.                                 

We verwelkomen Agnese hartelijk als nieuw lid van de raad. 

Voorzitter bestuursraad VPKB Brugge 

Afscheid. Onze voorzitter Dany Schittecat gaf in het najaar 2019 
te kennen dat hij wilde stoppen als lid van de raad en zijn man-
daat als voorzitter wilde beëindigen. De verkiezing was voorzien 

in april 2020. Door de corona maatregelen werden die een paar 
keer uitgesteld en zo duurde het mandaat van Dany een zestal 
maanden langer.                                                   

Eén van de laatste foto’s die van Artin gemaakt 
werd. Op de achtergrond ziet u de auto van 

Bruno Libbrecht. 
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Ongeveer 45 jaar, waarvan meer dan 40 jaar als voorzitter, heeft 

Dany zich ingezet voor onze bestuursraad. Hartelijk dank Dany 
om uw jarenlang engagement voor onze kerk.             
Na deze vreemde tijd zien we je nog graag terug met Tiny in de 
kerk. Dan kunnen we u op een gepaste manier bedanken!!!  Het 
ga jullie goed en we bidden u beiden Gods zegen toe.  

Welkom. Op de bestuursvergadering van 27 november 2020 
werd Jasper Clarisse verkozen als voorzitter van de bestuursraad 
van VPKB Brugge. Proficiat Jasper!!!  
 

Nieuws vanuit vzw “De Vrienden” 

In het verslag van de vzw, dat u werd toegestuurd, kon u al lezen 
dat GLEK, ons goede doel, een bedrag van € 2000 zou ontvangen. 
Door de lockdown kon er op 7 november geen officiële schenking 
gebeuren en werd het bedrag dan maar op de rekening van de 
vzw GLEK gestort. Mevr. Charlotte Govaert, de verantwoordelijke, 
was heel erg blij met het onverwachte geschenk. Zij liet ons weten 

dat zij nu reeds voor juni 2021 een dag in Bobbejaanland had 
geboekt voor een grote groep minderbedeelde kinderen. De prijs 
per kind bedraagt € 18,90 en dus zal onze schenking goed van 
pas komen. Zij wou elkeen van u hartelijk bedanken voor de ge-
leverde inspanningen en hoopt volgend jaar present te kunnen 
zijn op een aantal van onze activiteiten. Enkele gemeenteleden 
zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben zelf initiatieven 
genomen om de GLEK-kas te spijzigen, waarvoor ik hen dan weer 
hartelijk dank. 

Dany Constant 
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 Adventscampagne Protestantse Solidariteit 

 

Na de eerste Covid-19 golf dit voorjaar in België, besloot Protes-
tantse Solidariteit om de Adventscampagne dit jaar te richten op 
Covid-19 gerelateerde hulp in Afrika, het continent waar onze 
kleine ontwikkelingsorganisatie op focust. Er wordt gewerkt met 

locale partners in Burundi, Rwanda, D.R. Congo (Kivu) en Gui-
née. De thema’s zijn: Gezondheid, Onderwijs en Gendergeweld. 
De projecten gaan vooral om vrouwen en kinderen in moeilijke 
omstandigheden. Door Corona wordt het nog moeilijker dan het 
al was. 
 

In eerste instantie heeft Protestantse Solidariteit hulp geboden bij 
de introductie van de nodige maatregelen en middelen die wij 
maar al te goed kennen. 
 

 
 
De cijfers van slachtoffers van de pandemie blijven in vergelijking 
met België laag, maar de ontwrichting, ook door lockdowns op 
sommige plaatsen, treft vooral de mensen van onze projecten. 
Geen werk is geen geld, is geen eten. De Adventscampagne wil ze 
steunen, als het nodig is ook met voedselpakketten, en er voor 
zorgen dat de projecten door kunnen lopen. Projecten gaan om 
mensen: 
 
SOLIDARITEIT geeft hen HOOP en VERTROUWEN 

 
Wees SOLIDAIR, steun de Adventscampagne 
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Protestantse Solidariteit  BE37 0680 6690 1028 
Vermelding: COVID-19 
 
Naar aanleiding van de Covid-19 crisis heeft de federale regering 
besloten om de fiscale aftrek voor 2020 van 45% naar 60% te 
brengen. Vermeld dan ook “ Fiscaal Attest” bij uw overschrijving. 
 
Diaconie 

 

 
 
 

Diaconie 

 

Elders in deze kerkbode vindt u een oproep om de Adventscam-
pagne van Protestantse Solidariteit met een overschrijving te 
steunen. De uitzonderlijk tot 60% verhoogde belastingaftrek die 
voor dit jaar geldt, werd daar ook genoemd. 
In het jaarverslag van de diaconie vindt u een aantal andere doe-
len waarvoor dit ook geldt, u kunt ze rechtstreeks steunen en we 

hopen dat u dat doet.  
Daarnaast zijn er ook goede doelen waar dat niet voor geldt, en 
die de diaconie ook nu graag blijft steunen. Verder zijn er andere 
kosten voor de diaconie (bijv. kerstpakketten voor ouderen). Col-
lecten zijn er niet meer, bedankt voor uw overschrijvingen! Ze 
blijven welkom: 

 
Diaconie VPKB Brugge BE84 0014 4613 0459 
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Uit de oecumene: het Vredeslicht 
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Vredeslicht: geen mooier woord in deze donkere, vreemde tijden. 

Een boodschap van hoop, moed en licht wanneer de hele wereld 
verwikkeld is in een onzichtbare oorlog. Elk jaar vertrekt vanuit 
Bethlehem een lichtje. Het wordt zonder te doven doorgegeven 
over heel de wereld, ondertussen aan meer dan 30 landen. Een 
symbool van vrede voor mensen van alle lagen van de bevolking 
zonder onderscheid van religie, afkomst of stand. Met als doel 
hoop te brengen en de kracht van verbondenheid te zijn. 

Het Vredeslicht is aangekomen in Europa! 
Op maandag 16 november heeft 
de negenjarige Bethlehemse 
Maria Khoury het Vredeslicht 
afgehaald in de geboortegrot 
van Jezus in Bethlehem. Het 
licht werd op een AUA-vlucht 
van Tel Aviv naar Linz gevlogen. 
Van daaruit wordt het verder 
verspreid, ook naar België! 

“Vooral in deze moeilijke tijden 
moet het licht van de vrede niet 
alleen een belangrijk kerstsym-
bool zijn, maar vooral een teken 
van vertrouwen en samenhorig-

heid”, zei gouverneur Thomas Stelzer tijdens de ontvangst van 
het Vredeslicht in de ÖRF-studio in Linz (Oostenrijk). 

Door de maatregelen van de corona-pandemie wordt de uitreiking 
dit jaar in Eupen opgeschort. Het vredeslicht wordt vanuit Oos-
tenrijk doorgegeven van de ene naar de andere groep mensen. 

Een afdeling van de Scouts uit België brengt het vredeslicht tot 
in Eupen op zondag 13 december 2020. Daar wordt het vredes-
licht onthaald tijdens een interkerkelijke viering.  

Het Vredeslicht in Brugge 

Sinds een drietal jaar mogen we het Vredeslicht ook in Brugge 
ontvangen om het verder te verspreiden. De Brugse werkgroep 

voor het vredeslicht kiest ook dit jaar voor een interreligieuze aan-
pak: over alle religies en levensbeschouwingen heen worden ge-
meenschappen zo breed mogelijk betrokken. Zo kan dit krachtig 

Maria Khoury ontsteekt het vredes-

licht in de geboortegrot in Bethlehem. 
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symbool van vrede vele harten verwarmen. Laat ons dus een 

lichtje zijn voor elkaar en elkaar niet loslaten! 

Het ontvangstmoment in Brugge 
Het Vredeslicht wordt ontvangen in de Magdalenakerk op woens-
dag 16 december 2020 om 19.30 uur. Door de coronamaatre-
gelen gaat het ontvangstmoment door in beperkte kring van 
maximum 10 personen. Het event is niet publiek toegankelijk 
maar wordt live gestreamd en duurt ongeveer een goed half uur. 
Burgemeester Dirk De fauw is aanwezig namens alle Bruggelin-
gen en zal het licht in ontvangst nemen. Verder zijn de muzikan-
ten, technici en de leden van de Brugse werkgroep voor het vre-
deslicht aanwezig. De vertegenwoordigers van andere gemeen-
schappen en kerken worden uitgenodigd om een videoboodschap 
van licht en vrede in te zenden. De link naar de livestream zal 
gepubliceerd worden via www.yot.be en de facebookpagina van 
Vredeslicht Brugge. Het Vredeslicht in Brugge is een organisatie 
van YOT, de Pastorale Eenheid Sint-Donatianus, huisvande-
Mens, de Verenigde Protestantse Kerk te Brugge, de Adventskerk 
te Brugge, Vierkant tegen eenzaamheid en stad Brugge. Na het 
ontvangstmoment wordt het licht verder verspreid naar onder an-
dere de buurtcomités in Brugge-centrum. 

Het Vredeslicht bij jou thuis 
Zelf een vredeslichtje aansteken en komen afhalen kan dagelijks 

van donderdag 17 december tot en met 23 december van 13 

tot 18 uur in de Magdalenakerk (nabij het Astridpark). Iedereen 
is welkom om het licht te komen afhalen mits de nodige corona-
maatregelen gerespecteerd worden (mondmasker, nodige afstand 
en maximum in groepjes van 4 personen). Vanuit de verschil-
lende meewerkende organisaties staan vrijwilligers klaar om je te 

ontvangen.  

Breng eventueel jouw lantaarn of windlicht mee om het licht ver-
der te verspreiden in jouw buurt, instelling of organisatie. Je kan 
ook ter plaatse een bijzonder windlicht of een kaarsje met het logo 
aankopen om het licht mee naar huis te nemen. Ook zijn er 

kaartjes beschikbaar met de tekst ‘ik wens jou’. Je bent van harte 
uitgenodigd om een kaartje te schrijven met een bemoedigende 
boodschap. Op een later tijdstip worden deze kaartjes bezorgd in 
wzc’s, centra voor psychiatrische hulpverlening en de gevangenis. 

http://www.yot.be/
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Zodat ook daar de warmte van het vredeslicht ervaren mag wor-

den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de website www.vredeslicht.be vind je meer informatie. 
Like de facebookpagina van Vredeslicht Brugge want weldra 
hoor je hier meer over. 

Het Vredeslicht heeft iets… 

✓ Even tot rust komen. 
✓ Mensen met elkaar verbinden. 
✓ Een moeilijke (fysieke-mentale) hindernis overwinnen. 
✓ Op sportieve wijze het licht aan elkaar doorgeven. 
✓ Een extra element van gezelligheid aan de feesttafel. 
✓ Op zoek naar wat we met elkaar gemeen hebben. 

✓ Generatie-overbruggend. 
✓ Een antwoord tegen eenzaamheid. 
✓ Een dank-je-wel licht overhandigen. 
✓ Verbonden blijven met dierbare overledenen. 

Aan ieder van ons om uit te maken wat het kan betekenen. Het 
positieve van het verhaal is, dat we ermee aan de slag kunnen. 
Het is een middel, dat iedereen ertoe kan aanzetten, om in onze 
diverse samenleving, mensen met elkaar te verbinden in deze 
moeilijke coronatijden. 

Overgenomen uit een artikel van parochie-assistente mevr. Leen Hosten 
(pastorale eenheid Effeta Brugge) voor Kerk & Leven en aangepast door ds. 
Jannica de Prenter. 
  

http://www.vredeslicht.bev/
https://www.facebook.com/VredeslichtBrugge
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Al vanaf 2010 zijn er contacten tussen de VPKB en de Palestijnse Christenen, toen 

zij hun  noodkreet naar de kerken wereldwijd stuurden, getiteld: “Uur van de 

waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse 

lijden". Die contacten verlopen via de Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS). In 

november ontvingen we een brochure met  Advent en Kerstboodschappen van 

bekende Palestijnse christenen. We kozen er één uit – van ds.dr. Isaac Munther uit 

Betlehem, die we hierbij doorgeven met de suggestie om deze geheel of gedeeltelijk 

op te nemen in uw kerkblad. Of de stem van Palestijnse christenen op een andere 

manier door te geven. De hele brochure is te vinden op de website: 

https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving.  

Contact KidS: Rob van Drimmelen, robvandrimmelen4@gmail.com 

O, dat u de hemelen zou scheuren en naar beneden zou komen! 

Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning  

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! 
Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, 
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven, 

omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen. 
Als u toch zou afdalen! De bergen zouden voor u beven. 

Jesaja 63, 15, Jesaja 64, 1-2 

Terwijl Advent dit jaar nadert komen wij bij elkaar op een tijd die vol is van 

uitdagingen. Aan de ene kant is er de verspreiding van het COVID-19 virus 

met al zijn medische, economische en psychologische uitdagingen, die het 

al zeer moeilijke leven verergeren in dit land dat doorgaat te lijden onder 

bezetting en onderdrukking. Alle soorten emoties vervullen ons met wan-

hoop en frustratie, boosheid en hopeloosheid tegenover de politiek van be-

zetting en de vrees onder sommigen van ons voor wat de toekomst zal 

brengen. Aan de andere kant willen we ons verheugen gedurende de Kers-

tijd: de kerstboom aansteken, cadeaus kopen voor de kinderen. Maar hoe 

kunnen we ons vrolijk voelen? (…) 

Dit jaar was gevuld met gebeurtenissen (…). Grootmachten in de hele we-

reld gaan door met het controleren van het lot van mensen en volken. Zij 

geven minder om mensen: hun belangrijkste zorg is het uitbreiden van 

hun invloed en macht, met verwaandheid en een minachtende uitstraling 

alsof zij de regelgevers zijn van de hele mensheid.  

Kerstboodschap uit Betlehem, Palestina 

 

https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving
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“Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning… 

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen.” Dit waren de kreten van 

Jesaja in die tijd Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet 

koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u 

laten beven.” 

Jesaja wachtte op Gods gerechtigheid nadat hij gehoord en gezien had van 

de komende glorie, over troost en vrede. Hij sprak deze woorden nadat hij 

hoorde dat Jezus Christus zei: “De geest van God, de HEER, rust op mij, 

want de HEER heeft mij gezalfd, Om aan armen het goede nieuws te bren-

gen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om 

aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun 

bevrijding, 2om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van 

wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten (Jesaja 61: 1-3). 

Jesaja vraagt nu: wanneer zal dat werkelijkheid worden? O Heer, kom en 

maak deze woorden werkelijkheid op de aarde.  Het land is vol met de 

armen, de gebrokenen van hart, de geboeiden en gevangenen en de treu-

renden. Help en red ons, want U bent onze vader, u bent onze bevrijder. 

Scheurde u maar de hemel om af te dalen! Jesaja lijkt een geloofscrisis te 

hebben, want zijn theologie en zijn geloof vertellen hem iets over de God 

van gerechtigheid en troost, toch vertelt hem de werkelijkheid iets anders: 

gevangenschap, verwoesting, donkerheid en onrecht. 

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen.  

Deze woorden zouden vandaag het verlangen uitdrukken  

van veel mensen. Waar bent U Heer? Hoe  

kunt U stil blijven als onrecht en het overwicht van  

de machtigen de overhand hebben? Hoe kunt U  

zwijgen bij deze verwaandheid om het leven van  

volken op deze aarde te controleren? Zal God  

de hemelen scheuren en naar ons afdalen?  

In de adventstijd gedenken wij dat de God van dit land niet stil is of af-

standelijk. Maar hier is het goddelijk geheim zichtbaar geworden: God 

daalde af naar de aarde als een kwetsbaar kind dat leefde onder bezetting 

en de macht van grootmachten. God leed om onze wereld binnen te komen. 

Zijn familie moest reizen vanwege de door de keizer bevolen volkstelling en 

Herodes probeerde hem te doden toen hij een vluchteling was. Het was 

alsof de wereld en zijn grootmachten zich bewust werden dat het kind ge-

boren in Bethlehem hun grootste vijand was. Hij zou hen verslaan, Hij zou 
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niet buigen voor de keizer, noch voor weelde of macht, zelfs toen hem een 

aards koninkrijk werd aangeboden.  

Toen God naar onze wereld kwam verkoos Hij te komen als een van de 

hulpelozen en onderdrukten. Hij kwam van de kleine stad Bethlehem om 

deze wereld en zijn koninkrijken te bevrijden van de hebzucht voor geld en 

macht. Hij kwam als een vredelievende en dienende Koning, Zijn wapen 

was liefde, de liefde voor God en medemens. Hij kwam om een ander soort 

koninkrijk te bouwen, niet zoals dat van de keizer of de kalief, of van een 

kruisvaarders koning of khedive of Turkse sultan. Hij kwam om een ko-

ninkrijk te bouwen dat beslist niet dat van Netanyahu of Trump is. Het is 

een koninkrijk voor de vreedzamen, degenen die van goedheid en recht 

houden. Het is een koninkrijk met het kruis als zijn symbool, niet dat van 

de kruisvaarders, maar eerder als het kruis van Golgotha, een kruis van 

liefde, van offer en verlossing. 

God zwijgt niet en is niet afstandelijk. Ja, Hij heeft de hemel gescheurd, de 

aarde doen schudden en kwam naar ons toe. Wij hebben de ogen van ge-

loof nodig om in de gebeurtenissen en de wereld rondom ons te lezen. Wij 

moeten het zien vanuit het perspectief van de bijbel, die ons vertelt dat 

aardse koninkrijken opkwamen en wegzonken. Jezus alleen blijft de ge-

kroonde koning van harten en aanbidding, niet tirannie, onrecht en gebrek 

aan invoelen. Jezus is de Christus van de bijbel, de zoon van God, het lam 

dat geslacht werd om te bevrijden van zonde. Hij is de Christus van be-

scheidenheid, gewond maar nooit gebroken, een licht dat niet kan worden 

uitgeblazen. (…) 

Onze boodschap in deze tijd van Advent is: God is met ons, Jezus is met 

ons. De geboorte van Jezus herinnert ons hoe God de hemelen scheurde 

en neerkwam als de zoon van Maria. De boodschap voor ons is: vrees niet, 

mijn kleine kudde, geloof en lees de wereld met ogen van geloof. Onze 

boodschap is die van standvastigheid. Wij zijn hier. Wij zullen nooit en 

nooit vertrekken (…). Gegroet, eer en macht voor Hem in eeuwigheid! 

Amen! 

Ds. Dr. Munther Isaac is een Palestijnse predikant, theoloog, schrijver, spreker, blogger 

en, belangrijker, echtgenoot en vader. Hij is nu predikant van de Christmas Lutherse 

Kerk in Bethlehem en is de Academische Deken van het Bethlehem Bijbel College. Mun-

ther is zeer betrokken bij zaken in verband met Palestijnen en Palestijnse christenen. 

Munther is getrouwd met Rudaina, architecte. Samen hebben ze twee jongens: Karam 

(8) en Zaid (6). 
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Gemeentenieuws Brugge 

Nieuwe online reeks voor Advent 

Op zondag 29 november heeft u het eerste deel al kunnen bekij-
ken. Voor de Adventsperiode biedt ds. Jannica de Prenter u een 
nieuwe prekenserie aan rond het thema ‘wachtwoorden in de 
nacht’, met steeds een leesspoor uit Jesaja en het evangelie vol-
gens Johannes. De gekozen teksten gaan over verlangen naar 
licht, warmte en troost en de hoop op bevrijding. Een mooie ma-
nier dus om ons voor te bereiden op Kerstmis. 

EERSTE ADVENT: NACHT VAN WAKEN 
Jesaja 21:1-15 en Johannes 1:6-18 

TWEEDE ADVENT: NACHT VAN TROOST 
Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28 

DERDE ADVENT: NACHT VAN WIJZER WORDEN 
Jesaja 64:1-7 en Johannes 3:1-21 

VIERDE ADVENT: NACHT VAN VREDE 
Jesaja 65:17-25; 1 Tess 5:12-24; Johannes 3:22-30 

Creatief met bloemschikken 
Voor de vier Adventszondagen werd een liturgische bloem-schik-
king gemaakt. De basis voor het bloemstuk is de knoestige stronk 
die u op de foto ziet: ze verbeeldt de verdorde stronk van Isaï 

waaruit een telg omhoogschiet. Onder het verweerde hout schiet 
groen omhoog en beginnen bloemen open te gaan. De scheut van 
Isaï komt tot bloei in de winter. Voor de online diensten werden 
er filmpjes gemaakt van het bloemstuk en het aansteken van de 
Adventskaarsen. Nadien werd het bloemstuk geschonken aan 
mevr. Heike Coudyser-Buys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de stronk van Isaï schiet een 
telg op, een scheut van zijn wor-

tels komt tot bloei. 
De Geest van de Heer zal op hem 
rusten: een geest van wijsheid en 
inzicht, een geest van kracht en 
verstandig beleid, een geest van 
kennis en ontzag voor de Heer. 

Jesaja 11:1-2. 
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Kerstengeltjes en schaapjes voor het goede doel 

Ze zijn er weer! Mevr. Gaby Labeur maakte engeltjes en schaapjes 
voor het goede doel. Ze zijn voor €5,- te bestellen bij Gaby (excl. 
verzendkosten). Alle opbrengsten gaan naar Glek: het goede doel 
waar vzw de vrienden van de Protestantse Kerk Brugge voor 
spaart. Glek staat voor ‘Geef leven een kans’. Zij organiseren uit-
jes voor kansarme kinderen, die door allerlei omstandigheden 
niet meer thuis kunnen wonen. Even geen negatieve gedachten 
of verdriet, maar tijd voor plezier, ontspanning, een lach op het 
gezicht. Meer info op: www.glek.be. Neem contact op met Gaby 
als u de engeltjes of schaapjes wilt bestellen: gabyla-
beur@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstbezoekjes aan de deur 

Het is een traditie in onze gemeente: iedereen die het zeventigste 

levensjaar passeert, komt in aanmerking voor een kerstbezoekje 
van de kerkenraad. De kerkenraad vindt het belangrijk om de 
bezoekjes door te laten gaan, want juist nu is er behoefte aan 
contact met elkaar. De kerkenraadsleden zullen bij iedereen die 
zich heeft opgegeven aan de deur komen met een kerstpakket. 
Een extraatje was gewenst dit jaar. En wat is dan mooier dan een 

kerstengeltje gemaakt door Gaby? Ook voor de gezinnen met kin-
deren is een presentje voorzien. Zij krijgen een bezoekje van ds. 
Jannica de Prenter. Het cadeautje onder de kerstboom moet nu 
thuisgebracht worden.  

Doe mee aan de online kerstdienst! 

Voor de 70-plussers die een bezoekje krijgen van de kerkenraad, 
is er een speciaal verzoek van onze predikant, dat alles te maken 
heeft met de online kerstdienst. Aan u wordt gevraagd of u met 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.glek.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR3d8sHa0JJw8VxKj0QLfXUrdlBfJwe5c3mPB2QAtQD_lkVJYdRTVUHygSM&h=AT3JrT5J-qb1HtMxS4b1c7B56b3GJSm5E0KSzLbzIyTPei8mlH18Aupu9LNMMRLvh52uPfUjwhbSmTXaBd6kkK4na98lgTLuY8E_H2AbeW-E2OhCCryhcjULPEvu2YLgwsfaNiCZxp_n6eUqD6WJ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2mFdDChHSlarCtLphIGaI5rUP4MFCup6XmbWWQwtG8_z1mCwBjM1nuXpHGa2RkY4kMV1NfnV9ukRVFZ-cyykq-yQ0j5VH-Bb2nLZqoyMGVzXPgjAMmv9gN3bDYoNWl_t0-wuRCQxOcMD01_m9JRVlJwKJt0ZA6I0oF9Q8lHh64uI5p-36wN7VR-uMuv3rSkfi2HQ8P6ULhe9wQtQ
mailto:gabylabeur@gmail.com
mailto:gabylabeur@gmail.com
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uw kerstpakket op de foto 

wilt, en of u een kerstwens 
voor de gemeente wilt uit-
spreken door de volgende zin 
af te maken: ik wens jou… 

Deze foto’s en wensen zullen 
in de online kerstdienst in 
een filmpje getoond worden. 
Het zal voor iedereen bijzon-
der verwarmend zijn om 
zulke persoonlijke wensen te 

zien en te horen. Wanneer de kerkenraadsleden bij u aan de deur 
komen, zullen zij dus vragen of u mee wilt doen aan deze actie. 
Uiteraard bent u volledig vrij om al dan niet mee te doen. De 
kerstwensen kunt u doorgeven aan ds. Jannica de Prenter.  

Ben je nog geen 70, maar wil je wel graag meewerken aan de on-
line dienst? Maak dan een kerstfoto van jou en je gezin en stuur 
die samen met een wens door naar ds. Jannica de Prenter, door 

de zin in bovenstaand plaatje af te maken: ik wens jou… 

Zoom-Gemeentebabbel 

Elke zondag om 11.00 uur kunt u ook meedoen aan een digitale 
gemeentebabbel o.l.v. Jan van Groenigen. Het kan een leuke ma-
nier zijn om elkaar even te zien en te horen. Het programma Zoom 

is niet al te ingewikkeld. U kunt contact opnemen met Jan als u 
hulp nodig hebt.  

Lectio Divina 

Bij het online aanbod in 
onze kerk hoort sinds kort 
ook de Lectio Divina: een 
uurtje stil zijn en biddend 
nadenken over de Bijbel. Het 
kan een rustpunt zijn in de 
week, een moment van in-
keer en gebed. De data 

waarop de Lectio Divina’s in 
de komende periode zullen verschijnen zijn: donderdag 10 decem-
ber, 17 december, 31 december, 14 januari en 21 januari. U 
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ontvangt de linken voor de Lectio Divina’s en de digitale gemeen-

tebabbel steeds in de zondagse gemeentemails.  
Regionale samenwerking Brugge-Kust 
De VPKB kerken Brugge, Knokke en Oostende zijn een samen-
werkingsverband aangegaan. Zolang deze tweede lock-down 
duurt willen de voorgangers van de drie kerken: ds. Robbert 
Veen, ds. Jannica de Prenter en Dhr. Andries Boekhout, elkaars 
talenten versterken door vanuit de drie gemeentes een divers on-
line aanbod aan te bieden. Er werd een gezamenlijke facebook 
pagina gemaakt onder de naam ‘VPKB Brugge-Knokke-Oost-
ende’. Op dit platform verschijnen verdiepende Bijbel-studies van 
ds. Veen, de Lectio Divina’s van ds. de Prenter en elke derde zon-
dag van de maand wordt er een regiodienst aangeboden vanuit 
de drie verschillende gemeentes. Op de vrije zondagen wordt 
steeds naar elkaars diensten verwezen. Ook na de tweede lock-
down hopen de voorgangers van VPKB Brugge, Knokke en Oost-
ende deze lijn van samen optrekken verder te zetten. De eerste 
stap naar regionale samenwerking is gezet. 
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Gemeentenieuws Oostende 

Wat is de kerk voor jou? – een 
vraag die op één van de donder-
dagavonden tijdens het online 
contactmomentje ter sprake werd 
gebracht. De reacties zijn divers. 
Maar waar we het in ieder geval 
over eens waren is dat het een ge-

meenschap van mensen is. Dat is nu niet een nieuw inzicht. Maar 
dat is de kerk dan ook niet, het is een gemeenschap met een lange 

traditie. Juist die traditie wordt door de huidige leden van die 
gemeenschap verschillend gewaardeerd. In een volgende Info (te 

vinden op de website) kunt u er meer over lezen. Antwoorden uit 
Brugge op voornoemde vraag zijn ook welkom. Stuur ze maar 
naar voorganger@protestantsekerkoostende.be . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorganger@protestantsekerkoostende.be
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Agenda december 2020 

elke zondag 

Vier de zondag! 
ledere zondag zal er iets gedeeld 
worden om samen de zondag te vie-

ren 

zondag 20 december (4de Advent) Regiodienst (online) 

1ste Kerstdag – 25 december 
Gezamenlijke Kerstviering 
(online en/of in de Hazegraskerk) 

zondag 3 januari 10:30 uur Nieuwjaarsviering 

elke maandag t.e.m. vrijdag 
14 tot 17 uur Hazegraskerk open 

–spring eens binnen 

donderdag 12 november en elke don-
derdag voorlopig t.e.m. 10 december 

19:30 uur contactmomentje via 
ZOOM 
voel je vrij om aan te haken 

Actuele Info vindt u op de website: www.protestantseker-
koostende.be  
Dhr. Andries 

 
 

Opschorting erediensten verlengd 

Vanaf 1 november zijn we weer een online kerk, want we zitten 
midden in een tweede coronagolf. Inmiddels hebben we ook ken-
nisgenomen van het ministeriële besluit van 29 november dat de 
opschorting voor publieke vieringen verlengt tot 15 januari 2021. 
De VPKB zal opnieuw in gesprek gaan met de bevoegde overheids-
diensten over de mogelijke datum voor het hervatten van de ere-

diensten en de protocollen die nodig zijn om een maximale veilig-
heid te garanderen. Alles hangt echter af van een gunstige ont-
wikkeling. Zodra er meer nieuws is, zal de kerkenraad zich bera-
den en bekijken wanneer, en hoe onze erediensten op een veilige 
manier hervat kunnen worden.  

Opnieuw betekent dit dat wij een christelijke hoogdag online zul-
len vieren: kerstmis vieren wij dit jaar in de bubbel van ons eigen 
huisgezin. We leven in een gebroken wereld waar mensen lijden 
aan ziekte en eenzaamheid. Ondanks de positieve berichten over 

http://www.protestantsekerkoostende.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
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de vaccins, moet er nog steeds een strijd gestreden worden tegen 

het coronavirus. Ook wij worden zwaar getroffen door deze tweede 
lockdown. De beperkingen waarmee we als kerkgemeenschap ge-
confronteerd worden, beginnen zwaarder te wegen: het is pijnlijk 
dat we deze belangrijke liturgische tijd van advent en kerstmis 
online moeten vieren. Want juist in deze donkere dagen voelen 
we een grotere behoefte om samen te komen, en het geloof met 
elkaar te kunnen delen. In dat gemis ervaren we onze eigen 
broosheid. Wanneer Paulus spreekt over het lijden, dan gebruikt 
hij daarvoor het beeld van het lichaam: wanneer één lichaams-
deel lijdt, dan delen de andere ledematen in datzelfde lijden (1 
Kor 12:26). Juist dit Bijbelse beeld helpt mij om geduldig te blij-
ven en niet te reageren vanuit mijn eigen pijn en gemis. In onze 
eigen broosheid, zijn we verbonden met zij die ziek zijn, en alle 
zorgverleners die voor hen strijden. Als kerkgemeenschap zijn we 
geroepen om juist met hen solidair te zijn, om met hen mee te 
lijden. 

Dit jaar vieren we kerstmis in de geborgenheid van ons eigen 
huisgezin. En toch zijn we ook daarin verbonden met de hele we-
reld, die zucht en lijdt. Ik kan het niet mooier zeggen dan met de 
laatste woorden van de lofzang van Zacharias (Lc 1:78-79): 
Dankzij de liefhebbende barmhartigheid van onze God, 
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 
en verschijnen aan allen die leven in de duisternis 
en verkeren in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede. 

Laten wij in onze huiskamers zingen en bidden om vrede en licht 
voor alle mensen van goede wil. Gloria in excelcis Deo. 

Ds. Jannica de Prenter – namens de Kerkenraad 

Verlof predikant 

Ds. Jannica de Prenter is met verlof van maandag 25 januari tot 
en met zondag 31 januari. Gelieve u tot de kerkenraad te richten 

indien u in deze periode pastorale zorg nodig hebt. 

De Kerkenraad 
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Online Erediensten 

De online diensten zijn beschikbaar vanaf 9.30 uur 
en worden bekend gemaakt via mail, website en facebook. 

ZONDAG 6 december 

 
Thema Nacht van troost 
Lezen Jesaja 40:1-11 

Johannes 1:19-28 
Predikant 
Lector 

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 
Dhr. P. Hellebuck 

 
ZONDAG 13 december 

 

Thema Nacht van wijzer worden 
Lezen Jesaja 64:1-7 

Johannes 3:1-21 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 
Lector Mevr. M. Lammens  

 
ZONDAG 20 december; Regiodienst 

 

Thema Nacht als vindplaats van vrede 
Lezen Jesaja 65:17-25 

1 Tess 5:12-24; Johannes 3:22-30 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 

Ds. R. Veen -predikant VPKB Knokke 

Dhr. A. Boekhout -pionier in Oostende 

Lector Mevr. A. Klifman 
 

VRIJDAG 25 december; kerstdienst 
 
Thema Het licht wordt geboren 
Lezen Jesaja 9:1-6 

Lucas 2:1-15; Johannes 1:1-5 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 
Lectors Mevr. M. Lammens en Dhr. P. Hellebuck 
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ZONDAG 27 december  

Vrije zondag van onze predikant; er zal verwezen worden naar een online 
eredienst uit de regio Brugge-Kust. 

 
ZONDAG 3 januari  

 
Thema Het licht is verschenen 
Lezen Jesaja 11:1-10 

Johannes 8:12-18 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 
Lector Mevr. A. Klifman 

 

ZONDAG 10 januari  

Vrije zondag van onze predikant; er zal verwezen worden naar een online 
eredienst uit de regio Brugge-Kust. 

ZONDAG 17 januari; Regiodienst  

 

Thema Als het leven schraal wordt 
Lezen Jesaja 62:1-5 

Openbaring 19:5-10; Johannes 2:1-11 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 

Ds. R. Veen -predikant VPKB Knokke 

Dhr. A. Boekhout -pionier in Oostende 
Lector Dhr. P. Hellebuck 

 

ZONDAG 24 januari  
 

Thema Blind voor het licht 

Lezen Jesaja 59:1-10 
Johannes 9:1-12,34-41 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 
Lector Mevr. M. Lammens 

 
ZONDAG 31 januari 

Vrije zondag van onze predikant; er zal verwezen worden naar een online 
eredienst uit de regio Brugge-Kust.  
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Voor de kinderen 

 
 
Lucas 2: 1 – 20 

 
 

Lucas vertelt het verhaal van de reis van 
Maria en Jozef naar Bethlehem, de ge-
boorte van Jezus en de vreugde van de 
engelen en de herders. 
 
 
 
 
 
 
 

Kan je Maria’s gezicht 
helemaal blij maken? 
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De lichtjes zijn het symbool van het licht dat Jezus brengt. 
 
Dit kerstfeest zullen we veel 
familie moeten missen. 
Maak een mooi kaartje voor 
hen of menukaartje om bij 
jullie aan tafel te plaatsen. 
 
 
 
 

Kun je al deze woorden vinden? 
 
EZEL 

ENGEL 

MARIA 

STAL 

HERDER 

VREUGDE 

HOOP 

 
 
 
 

H O O P M V C S 

M A Y O A M R V 

Q A H E R D E R 

B E N G I P G E 

D N S T A L N U 

I G T D O L A G 

W E Z E L F M D 

H L T A B L E E 
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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 

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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