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Inleidend woord 

 

Voor u ligt de kerkbode van oktober. In de overdenking wordt u 

meegenomen naar de genezing van Naäman in 2 Kon 5. Ziek zijn 

is geen prettige ervaring: het confronteert ons met de broosheid 

van het leven. Het is een bijzonder verhaal om te lezen in deze 

tijd van corona: een verhaal over het leren omarmen van kwets-

baarheid, onaanraakbaarheid en het hervinden van kracht. Het 

mag een bemoediging zijn voor iedereen die zich vandaag kwets-

baar voelt. Ook is er de rubriek wel en wee, met daarin een woord 

van troost. Ondanks alle beperkingen, zijn er ook weer activitei-

ten in het vooruitzicht: onze gemeentevergadering, een uitstap 

in Bulskampveld, en er wordt alvast vooruitgekeken naar de 

schrijfactie voor Amnesty waarvoor Albert Eversen u van harte 

uitnodigt. Ook vanuit onze zustergemeente in Oostende is er 

nieuws en horen we bemoedigende verhalen die hoop geven voor 

de toekomst. Namens de redactieraad van onze kerkbode, wens 

ik u veel leesplezier. 

Ds. Jannica de Prenter  

 

 

Gij hebt, o God, 
dit broze bestaan gewild, 

hebt boven 't naamloze 
mij uitgetild. 

 
Laat mij dan dankbaar 

leven de volle tijd, 
geborgen 
in de bevende zekerheid. 

 
Dat ik niet uit dit smal en 

onvast bestand 
van mijn bestaan zal val-

len dan in uw hand. 
 

Ad van Besten 
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Overdenking: over groot zijn in kwetsbaarheid 

Het verhaal van Naäman 
In deze overdenking neem ik u mee naar het verhaal in 2 Konin-
gen 5 over Naäman. Naäman staat bekend als een groot en 
machtig krijgsman. Er is alleen één probleem: Naäman heeft le-

pra. Het verhaal in 2 Kon 5 is een verhaal over ziekte en kwets-
baarheid. Wie hard geconfronteerd wordt met ziekte of ouder-
dom, weet als geen ander dat van genieten weinig terecht komt, 
als vermoeidheid en pijn je dagelijkse realiteit zijn. Zelfs in ziekte 
proberen we soms met alle macht om sterk te blijven. We ver-
dragen het bijna niet om kwetsbaar en weerloos te zijn. Toegeven 

dat je zorg nodig hebt, dat je het niet alleen kunt: het is het aller 
moeilijkste wat bestaat. 2 Kon 5 gaat over de innerlijke strijd die 
we soms ervaren kunnen als we ons klein en kwetsbaar voelen: 
een verhaal over barmhartigheid, moed en het leren omarmen 
van kwetsbaarheid. 

Naäman: groot en sterk, of toch niet? 
Het verhaal begint met Naäman. De verteller laat er geen twijfel 
over bestaan: Naäman is een groots en sterk man. Hij is opper-
bevelhebber van het Aramese leger: een koninkrijk dat zich ooit 
uitstrekte over Syrië, Turkije en Irak. Naäman is ook een trots 
man. Zijn vele overwinningen hebben hem faam en roem ge-

bracht: “hij stond bij zijn koning hoog in aanzien”, en hij werd 
“zeer gewaardeerd” (2 Kon 5:1). Naäman betekent ‘aangenaam’. 
Toch is zijn leven verre van aangenaam want Naäman lijdt aan 
huidvraat. In de Hebreeuwse tekst staat het woordje meṣōrāʿ. Dat 

betekent lepra.  

Lepra: ziekte die mensen uitsluit 
Lepra was een gevreesde ziekte in de Oudheid. Mensen waren 
doodsbenauwd om lepra op te lopen: niet alleen vanwege de pijn-
lijke bulten en zweren of de vreselijke verminkingen die de lepra-
bacterie met zich mee kon brengen, maar vooral ook vanwege de 
sociale uitsluiting. Wie lepra had, werd getroffen met een ‘on-

reinheid’, die met geen water af te wassen was. Wie lepra lepra 
had, werd als ‘taboe’ beschouwd en moest leven als een onrein 
mens: afgesloten van de gemeenschap, buitengesloten van elke 
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vorm van menselijk contact… voorgoed in quarantaine. Dat vre-
selijke lot was ook Naäman overkomen. Virussen of bacteriën 
trekken zich niets aan van beroemdheid, macht of stand. Dat is 
de harde les, waar Naäman keihard tegenaan loopt. 

Een klein meisje met 

een groot geloof 
Tegenover de figuur van 
Naäman staat een heel 
ander personage. Nadat 
de verteller Naäman 
heeft neergezet in al zijn 
macht en grootsheid, 
verspringt het verhaal 
vanaf vers 2 naar een 
personage dat klein en 
weerloos is. In het He-
breeuws staat er: naʿarâ qeṭannâ – ‘een klein meisje’. Het He-

breeuwse meisje is op één van Naämans strooptochten meege-
voerd. En nu woont ze aan het Aramese hof. Je zou misschien 
verwachten dat haar hart vol is van wrok of teleurstelling, boos-
heid en verdriet. Wie zou dat niet zijn als je zo wreed uit je ver-
trouwde omgeving wordt losgerukt. Maar niets van dit alles. 
“Ach”, horen we dit bijzondere meisje zeggen, “als mijn meester 

toch eens naar de profeet in Samaria kon gaan… hij zou hem 
wel genezen” (2 Kon 5:3). Dit kleine meisje laat zien wat barm-
hartigheid is. Ondanks de ellende die haar meester veroorzaakt 
heeft in haar leven, reageert ze met liefde en bewogenheid. Haar 
hart is werkelijk aangedaan door het lot van Naäman. Ze is be-
gaan met hem en wenst hem het beste toe. Ze wenst zelfs dat hij 

geneest, dat hij gered wordt. Maar behalve haar grote hart, heeft 
ze nog iets anders wat bij Naäman ontbreekt: ze heeft een rots-
vast vertrouwen. Na alles wat ze heeft meegemaakt is ze Israël 
niet vergeten. Ze droomt nog steeds van haar God en zijn profeet. 
Ondanks haar kwetsbaarheid en pijnlijke verleden, heeft zij ver-

trouwen en gelooft ze dat er genezing is bij de God van Israël en 
zijn profeet. 

 

In kleine mensen breekt Gods licht door © Pixabay 
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Geen oren naar het kleine en kwetsbare 
Schoorvoetend gaat Naäman op weg, met al zijn weerstanden, 
vragen en twijfels, nadat de koning van Aram hem met een zend-
brief doorstuurt naar de koning van Israël (2 Kon 5:4). Het per-
spectief verschuift dus van het kleine, kwetsbare meisje naar 
grote mannenzaken. De verteller zoomt in op Naäman, die oog in 

oog staat met de koning van Israël. Met zoiets kleins en kwets-
baars als vertrouwen hebben beide heren weinig op. Nog steeds 
gelooft Naäman geen biet van wat het meisje gezegd heeft. Van 
melaatsheid kom je niet af. Hij heeft het vaak genoeg gezien in 
de steden die hij geplunderd heeft. Hij weet wat het lot is van 
melaatsen. Naäman heeft er geen oren naar: de taal van de 

kwetsbaarheid verstaat hij niet. 

In strijdmodus 

De koning van Israël blijkt er al evenveel vertrouwen in te hebben 
als Naäman zelf. Wanneer hij oog in oog staat met Naäman en 
de brief leest die Naäman heeft meegekregen, gaat hij in strijd-

modus. Hij is ervan overtuigd dat Naäman gekomen is om oorlog 
uit te lokken. Maar Naäman zal hem niet hebben; hij weigert om 
in deze list te trappen. Want als Naäman niet geneest – zo be-
denkt hij zich – zal de koning van Aram een vrijbrief hebben om 
Israël opnieuw binnen te vallen. Het is typisch hoe mensen op 
hoog politiek niveau reageren kunnen. Zowel Naäman als de ko-

ning van Israël hebben enkel aandacht voor hun eigen macht en 
onmacht en daarin raken ze de weg kwijt. Gods stem blijft on-
hoorbaar voor hen; zozeer zijn ze bezig met zichzelf.  

Ben ik soms een God? 
De koning van Israël meent dat hij de slimste van het spel is. Hij 

heeft Naämans spelletjes wel door, en scheurt boos zijn kleding. 
Verwijtend werpt hij Naäman toe of hij “soms een God is die be-
schikken kan over leven en dood” (2 Kon 5:7). Dat is diep iro-
nisch, want de kleding scheuren was een gebaar van diepe rouw, 
een gebaar dat hoorde bij melaatsen. Wie melaats was werd ge-
zien als de ‘eerstgeborene van de dood’. Zijn aangevreten huid 
was daar een teken van (vgl. Job 18:13). De joodse wet gebood 
melaatsen dan ook om de kleding te scheuren, en aldoor te roe-
pen: ‘onrein’, ‘onrein’ (Lev 13:45). De reactie van koning Joram 
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is veelzeggend: “kan ik soms beschikken over leven en dood”. De 
vraag van Naäman is absurd in de ogen van de koning. Wie lijdt 
aan melaatsheid, is een levende dode. Niets kan hem nog red-
den.  
Laat hem bij mij komen! 
Maar dan krijg Elisa lucht van het verhaal. Deze gewijde man, 

deze heilige van God, waar het meisje over vertelde, spreekt een 
heel andere taal: “Laat die man bij mij komen” (2 Kon 5:8). Deze 
woorden van Elisa brengen een nieuwe beweging op gang. De 
genezing, waar het meisje over sprak, is al gaande. Maar al snel 
verspringt het verhaal opnieuw naar Naäman. Hij blijkt geen 
haar beter te zijn dan de koning van Israël. Ook hij is teveel bezig 

met zichzelf. Gehaast springt hij in zijn strijdwagen. Onderweg 
droomt hij van genezing. In gedachten verzonken, speelt zich het 
beeld van zijn wederopstanding af: hoe hij in allerijl aan zou ko-
men als dappere strijder, en hoe Elisa vervolgens naar buiten 
zou komen, de naam van de Heer zou aanroepen, en hem aan 
zou raken. Hij kon het bijna voelen: hoe Elisa met zijn vingers 

zou strijken over zijn pijnlijke zweren, en hoe die aanraking waar 
hij zo naar uitkeek, hem bevrijden zou (2 Kon 5:11). Naäman 
verlangt naar huid op huidcontact, naar fysieke aanraking. Maar 
genezing gebeurt in dit verhaal op afstand. 
Door het water 

De genezing loopt anders 
dan Naäman had gehoopt 
en dat maakt hem boos. 
Woest is hij, verbolgen, 
over het feit dat Elisa niet 
eens naar buiten komt om 

hem – de grote Naäman – 
te begroeten. Hij moet het 
doen met een dienaar van 
Elisa, die hem vertelt dat 
hij moet afdalen in de Jor-
daan. Zevenmaal moet hij 

zich onderdompelen in het 
water. Naäman is pisnijdig. De Jordaan was tijdens droge perio-
den, niet meer dan een vies, modderig stroompje. Als je je dan 

Bevrijding ligt verborgen in het buigen voor God 

© Dagelijkse broodkruimels 
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wilt onderdompelen, moet je letterlijk op de knieën. Naäman past 
daarvoor: “zijn alle grootse rivieren van Damascus, van Abana 
en Parpaer, niet beter, dan dit miezerige blubberstroompje in dit 
kleine, onbeduidende Israël (2 Kon 5:12)”? Naäman weigert om 
op de knieën te gaan. Boos draait Naäman zich om en keert hij 
zich af van de bevrijding die zo dichtbij is. Naäman beseft niet 

dat hij op heilige grond staat. Dat Israëls voorvaderen, juist op 
deze plek, door het water moesten gaan; dat deze stroom van 
water de grens van het oude naar het nieuwe leven markeert. 
Wie door dit water trekt, loop het land van de belofte in. Wie 
opstaat uit dit water, treedt een nieuw leven tegemoet; een leven 
met de Heer; een nieuwe reis van leren leven met de Thora in het 

land van de belofte. Naäman wordt hier uitgedaagd om deze 
keuze te maken: om te buigen en te kiezen voor de Heer. Maar 
Naäman heeft zijn oren dichtgestopt. Zijn eer en zijn trots, zijn 
blokkades op zijn weg, zijn een struikelblok op zijn pad. 

Niet kunnen horen 

Bij het verhaal van Naäman, 
moet ik soms denken aan een 
tentoonstelling van de Duitse 
kunstenaar Toni Zenz (1915-
2014), die te zien was toen de 
Benedictinessen nog in de 

Sint-Godelieve-abdij in Brugge 
woonden. Sprekend is het 
beeldje ‘der hörende’. Met zijn 

handen als schelpen aan zijn 
oren luistert hij; spitst hij zijn 
oren naar een stem in de verte. 

Het luisteren brengt hem in 
evenwicht. Het beeldje laat sprekend zien waartoe Naäman nau-
welijks in staat is. Opvallend genoeg zijn het zijn dienaren die 
Naäman de oren openen. Met hun nuchtere logica zetten zij 
Naäman weer met beide benen op de grond. “Maar meester”, roe-

pen zij, “als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gege-
ven”, dan had u het toch zeker ook gedaan? U wilt toch genezen 
worden? Als iemand zegt: “baadt u, en u zult weer rein worden” 

Toni Zenz – ‘der hörende’ © Kerknet 
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(2 Kon 5:13), dan doe je dat toch gewoon? Schoorvoetend geeft 
Naäman dan toch toe en doet hij wat Elisa gezegd heeft.  

Als een kleine jongen 

Boos en morrend daalt Naäman af in het water van de Jordaan 

en gaat hij kopje onder. Tot zevenmaal toe. En juist daarin ge-

beurt het. Op het moment waarin hij zich overgeeft, wordt hij 

genezen: “zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van 

een kind”, vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling. In het Hebreeuws 

staat er: naʿar qāṭōn. Het is een woordspeling naar het begin van 

dit verhaal, dat begon met de woorden naʿarâ qeṭannâ: ‘een klein 

meisje’. Naäman wordt uitgedaagd om het meisje te volgen, om 

zijn kwetsbaarheid te omarmen en te worden als een ‘kleine jon-

gen’. Naäman mag werkelijk mens zijn; hij mag er zijn: in zijn 

weerloosheid wordt hij geroepen om ondanks de donkere wereld 

om hem heen waar ziekte en beperkingen aan hem trekken, ver-

trouwen te hebben, en de moed te vinden om zich over te geven 

aan het water. Want juist daarin ligt genezing verborgen. 

Kracht in kwetsbaarheid 
Dat Naäman inderdaad een vernieuwde kracht hervindt, blijkt 

wel uit de beaming die onmiddellijk volgt nadat hij opstaat uit 

het water: “ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld 

geen God is” (2 Kon 5:15). Naäman is opnieuw opgestaan. Het 

heeft hem een groot innerlijk gevecht gekost. Hij moest leren om 

los te komen van zijn trots. Pas wanneer hij luistert naar de ver-

zuchting van zijn slavin, pas wanneer hij gehoorzaam doet wat 

Elisa hem opdraagt, ontluikt er nieuw leven. God geeft hem in-

derdaad een nieuwe kans, een nieuw leven. Maar Naäman treedt 

dat nieuwe begin niet binnen als een grotere sterke man, die al-

les weet en kan. Naäman moet leren dat echte grootsheid niet zit 

in rijkdom, roem of succes. Echte grootsheid ligt verborgen in 

een leven met de Eeuwige. Dat juist in zwakheid en ellende, Gods 

genade zomaar kan doorbreken, heeft ook Paulus ervaren. Juist 

als we op onze knieën gedwongen worden, ervaren we soms dat 

Gods ons kracht geeft om onze kwetsbaarheid te dragen (2 Kor 

12:9-10): 
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Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt 
zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan 
op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zicht-
baar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik 
vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging 

en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. 

Vertrouwen leren 
Het verhaal van Naäman wil ons vertellen dat God ons ziet en 
dat hij oog heeft voor kleine en weerloze mensen. Echte kracht 
ligt verborgen in vertrouwen op de Heer. We worden geroepen 
om de weg van dat kleine meisje te gaan. Dat kleine meisje, dat 
met haar rotsvaste vertrouwen, zoveel teweegbracht in het leven 

van Naäman; dat kleine meisje, dat in haar kwetsbaarheid, de 
weg ten leven toonde. Niet door grote woorden of spierballentaal, 
maar door eenvoudigweg te vertrouwen op de Heer en van hem 
te getuigen. Zo is zij een doorkijkje naar Jezus zelf en verwijst zij 
naar de dienaar van de Heer, die in zijn lijden en in zijn kwets-
baarheid en weerloosheid verlossing heeft gebracht. Ga dus op 

weg en “vertrouw op de Heer met heel je hart; steun niet op eigen 
inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor 
jou de weg” (Spreuken 3:5-6). 

Ds. Jannica de Prenter. 
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Gemeentenieuws Brugge 

De lofzang klinkt weer 
Wie de afgelopen weken aanwezig kon zijn 
in de kerkdiensten in de St.-Walburgakerk, 
heeft het al gemerkt: de lofzang klinkt 

weer… soms haperend en voorzichtig, want 
zingen met een mondmasker is best lastig. 
Maar we zingen weer en dat is mooi en goed. 
Dit alles geheel volgens de coronaregels: op 
minimaal 2m. afstand en met een mond-

masker. Inmiddels krijgt de aangepaste ‘corona-liturgie’ een vas-
tere vorm waarbij drie liederen in samenzang afgewisseld worden 
met orgelmuziek, gedichten, liedrecitaties en luistermuziek. En 
natuurlijk gaat ook het Woord open. Dit alles is mogelijk door de 
zeer goede contacten met de kerkraad van de St.-Walburgakerk. 
Daar mogen we uiteraard dankbaar voor zijn. 

Reformatiezondag 
Net als alle andere erediensten 
zal de eerder aangekondigde Re-
formatiezondag op zondag 25 
oktober doorgaan in  de St.-Wal-
burgakerk. Het is een bijzondere 

editie waarin we stil zullen 
staan bij 500 jaar protestan-
tisme in Brugge. Omdat we deze 
dag willen vieren in verbonden-
heid met onze zusterkerken en 
onze oecumenische vrienden, 
zal deze dienst uitzonderlijk 
doorgaan om 15.00 uur. ‘Van 

vijandschap naar broeders en zusters in Christus’ zal het centrale 

thema zijn van deze dienst. Vanwege de gasten die op deze dag 
aanwezig zullen zijn, vragen we u vriendelijk om u voor deze 
dienst in te schrijven. Dit kan bij Albert Eversen na elke ere-
dienst in de St.-Walburgakerk of telefonisch/ per mail mij de 
predikant. Inschrijven vóór vrijdag 23 oktober.  
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Voleindingszondag 
Op zondag 22 november – de 
laatste zondag van het kerke-
lijk jaar – zal er weer bijzon-
dere aandacht zijn voor ver-
driet en rouw, en zullen we de 
mensen herdenken die het af-
gelopen jaar gestorven zijn. 
De behoefte om stil te staan 
en echt aandacht te hebben 

voor rouw, verdriet en kwetsbaarheid is in dit ‘coronajaar’ mis-
schien wel groter dan andere jaren. In deze eredienst zal er dan 
ook een herdenkingsmoment voorzien worden met het noemen 
van de namen. Heeft u iemand verloren en wilt u graag dat zijn 
of haar naam genoemd wordt? Laat het dan weten aan Ds. Jan-
nica de Prenter. 

Gemeentewandeling op 14 november 
Verbonden met elkaar blijven blijft een uitdaging in deze tijd van 
corona en afstand houden. Om iedereen de mogelijkheid te geven 
om die verbondenheid te blijven ervaren en vanwege de positieve 
reacties, organiseert de kerkenraad voor een tweede keer een ge-
meentewandeling op zaterdag 14 november. We zullen dit keer 
naar het Bulskampveld trekken. We wandelen ongeveer een uur 
onder begeleiding van Patrick en Gaby die het gebied op hun 
duimpje kennen. Ons eerste kuiertochtje, zal dus wel een echte 
wandeling worden. Daarna is er aansluitend een eenvoudige ves-
persviering in het kasteeltje. We zullen ook weer kijken voor een 
gezellig samenzijn in een bistro of cafetaria. Een middag dus om 
te genieten van een mooie herfstwandeling, en het gesprek met 
elkaar…. het geknisper van 
herfstbladeren onder je 
voeten, samen stil worden 
rond een woord van bezin-
ning en het zingen van een 
lied, en natuurlijk een 
hapje en drankje om de dag 
mee af te sluiten. Meer 
praktische info volgt bin-
nenkort. Zet deze datum 
dus alvast in uw agenda! 
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Bijbelbabbel 
De Bijbelbabbel gaat steeds door op donderdagavond van 19.30u 
tot 21.00u in ’t Keerske. We zijn momenteel bezig met een Bijbel-

boekje over de Psalmen in de Bij-
bel in gewone taal. We lezen 
Psalmteksten, en gaan met el-

kaar in gesprek over wat ons ver-
wondert en inspireert. Zin om 
een keer aan te sluiten en de we-
reld van de Psalmen te ontdek-
ken? Van harte welkom! 

Ds. Jannica de Prenter 

 
 

 

 

Om alvast in de 

agenda te zetten… 
Op 10 december 2020 is 
het Internationale dag 
van de Mensenrechten. 
Mensenrechten zijn uni-

verseel, het verdedigen daarvan is een goddelijke opdracht. Bla-
deren door de Bijbel levert dit beeld op van de Wet en de Profeten, 
de Psalmen en Job: de volken zijn gezamenlijk aansprakelijk en 
aanspreekbaar voor de bescherming van de meest fundamentele 
rechten van de mens, van élke mens, wie dan ook. Dit engage-
ment maakt écht een verschil. De schrijfacties van voorgaande 

jaren veranderden levens en levensomstandigheden van vele 
mensen. Iedereen is van harte welkom om mee te schrijven tegen 
onrecht. Kunnen we op jou rekenen?  

10 december, in ’t Keerske: doorlopend van 10 tot 21 uur 
Coronaproof vaneigenstttt, zelfs de koffie. 

Albert Eversen 
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GEMEENTEVERGADERING op zondag 1 

november 
 
Door de drie speciale erediensten in oktober 

heeft de kerkenraad de gemeentevergadering 
verplaatst naar zondag 1 november na de 
eredienst. 

 

VERKIEZING LEDEN BESTUURSRAAD  

Tijdens de gemeentevergadering van 1 november 

De verkiezing, gepland op zondag 26 april 2020, werd door de 
corona lockdown uitgesteld voor onbepaalde duur. In een schrij-
ven van “het Binnenlands Bestuur” van 24 juni 2020 mogen de 

verkiezingen nu plaats hebben tussen 1 juli en 30 november 
2020. De kandidatenlijsten die waren opgemaakt en waartegen 
binnen de decretale termijnen geen bezwaar was ingediend, wer-
den op 18 maart 2020 als definitief beschouwd en zullen bij de 
huidige verkiezingen gebruikt kunnen worden. 

De kandidatenlijst bekend gemaakt in de kerkbode van april 
2020 blijft geldig. De volgende gemeenteleden stelden zich kan-
didaat: 

1. Burkina – Deblauwe Agnese 

2. Deceuninck Adriën 

3. Ten Kate Wim 

De lijst met de namen van de stemgerechtigde leden zal op 4 
zondagen voor de verkiezingen opgehangen worden in de Wal-
burgakerk. Ieder stemgerechtigd lid mag zijn stem uitbrengen. 
Men kan ook een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd 
lid, met dien verstande dat één persoon slechts één volmacht 
kan krijgen. 

Adriën Deceuninck 
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Gemeentenieuws Oostende 

Hazegraskerk – kerk in de wijk – 
zoals je op bijgaande foto kunt 
zien, weerkaatst de wijk in de 
kerk. Het is een mooi beeld voor 
wat we als pionierskerk in Oost-
ende en met name in de wijk Ha-
zegras willen zijn: een plek waar 
mensen met hun alledaagse din-

getjes terecht kunnen, en waar dat alledaagse op de één of an-
dere manier verbonden wordt met de Bijbel, met God de HEER 
die we leren kennen in de Bijbel, met Jezus en met de christelijke 
traditie. Een plek waar mensen terecht kunnen met hun verha-
len, een plek waar we samen kunnen vieren en samen kunnen 
rouwen. Een plek om te studeren en een plek om stil te zijn en 

op verhaal te komen. Een plek voor jong en oud ongeacht haar 
of zijn afkomst. Een plek waar we de Geest van de HEER mogen 
ervaren.  

De wekelijkse Koffiebabbel – 
waarmee we 23 september weer 

gestart zijn! – biedt buurtbewo-
ners en anderen de gelegenheid 
om zo maar eens binnen te 
stappen. Het blijkt dat de ver-
halen dan vaak vanzelf komen. 
We zijn blij dat we dat in Oost-

ende mogen doen in verbonden-
heid met de Protestantse Kerk 
in Brugge en met de Katholieke Kerk in Oostende. 

Bijbelgroep Jozef – woensdag 16 september 
zijn we gestart. We waren met twaalf. Intus-
sen zijn er nog een drietal aanmeldingen bin-

nengekomen. Dat betekent dat er niet meer 
bij kunnen.  

 

VOLZET 
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Agenda oktober 2020 

zondag 4 oktober – Israëlzondag 

10:00 uur gezamenlijke viering met de 

Protestantse kerk in Brugge in de Wal-
burgakerk in Brugge 

zondag 18 oktober 10:30 uur samenkomst 

woensdag 21 oktober 19:00 uur Bijbelgroep Jozef 

zondag 1 november 10:30 uur samenkomst 

Elke woensdagnamiddag is er Koffiebabbel in de kerk tussen 14:30 en 16:30u. 

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

Dhr. Andries Boekhout 

      

   

Wel en wee…  

wil de rubriek zijn waar u  uw persoonlijke berichten kwijt kunt.   
Artikelen insturen voor de volgende deadline van 22 oktober. 
-In memoriam: Regina Naert:      7-11-1924  +26-09-2020 
woonde de laatste negen jaar in het WCZ Hallenhuis.   Johanna 
als dochter van, en Leendert als schoonzoon van Regina melden 
haar overlijden. “We zijn dankbaar haar de laatste dagen te heb-
ben kunnen omringen en al weet je dat het einde onafwendbaar 
is, toch is het droef dat het moment is gekomen.” Officieel Rosina, 

maar zo werd ze nooit genoemd, was ‘goed katholiek’ en ontving 
zaterdag het laatste oliesel; “Moge onze Heer Jezus Christus door 
deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bij-
staan met de genade van zijn Heilige Geest. Moge Hij die u van 
zonden bevrijdde, u heil brengen en verlichting geven.”    Wij, ge-

meente VPKB-Brugge, boden onze oprechte deelneming aan. In 
de voorbeden van 27 september is gebeden om Gods nabijheid 
in deze tijd van afscheid en verlies. 

Albert Eversen 
 
 

http://www.protestantsekerkoostende.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
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Met dank aan……. 
Een dankjewel aan Jan van Groenigen voor 
de organisatie van de koffiebabbel op zoom 
op zondagmorgen na de online kerkdiensten 
van ds. Jannica de Prenter. Dit iedere week 
van 24 mei tot 23 augustus. Dit dankwoord 

gaat uit van de wekelijkse deelnemers: Erik 
en Jeannine, Peter en Anja, Swany, Wim en 
Riek. We hadden leuke, gezellige zoomcon-
tacten en voelden hierbij een grote verbon-
denheid met elkaar.  

Erediensten 10.00 uur 

De erediensten gaan door in de St.-Walburgakerk, St.-Maartens-

plein 8000 Brugge. Wie er niet bij kan zijn kan de podcast volgen. 
Deze wordt op zondagochtend bekend gemaakt via website en face-
book. 

ZONDAG 11 oktober  

 
Predikant Ds. G. de Lang -predikant protestantse kerk  

Zaamslag (Nl) 
Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Dhr. A. Vangaever 

 
ZONDAG 18 oktober 

Dankdienst voor Dhr. H. Morael 

 

Thema Voor alles is een tijd 
Lezen Prediker 3:1-8; Matt 11:1, 25-29 
Voorgangers Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Mevr. A. Klifman 
Diaken Dhr. J. van Groenigen 
Organist Dhr. D. de Beun 
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ZONDAG 25 oktober 
Reformatiezondag om 15.00 uur 

Thema Van vervolging naar broeders en zusters in 
Christus 

Lezen 1 Sam 24:14-23; Hand 9:1-20; 1 Kor 1: 10-16 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 

Ds. Steven Fuite -synodevoorzitter VPKB 
Mgr. Lode Aerts -bisschop van Brugge 

Ouderling Dhr. A.Deceuninck 
Diaken Mevr. M. Lammens 
Organist Dhr. D. de Beun 
 

ZONDAG 1 november 

Thema Het grote gebod 
Lezen Deuteronomium 6:1-9; Matt 22:34-46 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge 
Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Dhr. D. Beun 

 

ZONDAG 8 november 

Thema Morgen dans je weer 

Lezen Prediker 3:1-8 
Predikant Mevr. N. Van Parys -lekenpredikant  

Adventskerk Brugge 
Ouderling Mevr. A. Klifman 
Diaken Dhr. J. van Groenigen 
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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 Deceu-
ninck 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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