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INLEIDEND WOORDJE
Met Pasen is niet alleen de natuur zichtbaar nieuw geworden.
De energie die het nieuwe leven in ons opwekt, is zichtbaar in de
initiatieven die u in dit blad terugvindt en waar uw aandacht /
aanwezigheid / belangstelling / medewerking voor gevraagd
wordt. Als Paasmensen willen wij met ons doen en laten, met
onze manier van leven, met ons samenzijn de belichaming zijn
van het evangelie. Paasmensen zijn het lichaam van Christus. Zij
doen wat Jezus gedaan heeft. Zij spreken zijn woord. Zij bidden
zijn gebed. Tot eer van God en tot nut van allen.
Albert Eversen

Op weg naar Emmaüs
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OVERDENKING
De Emmaüsgangers zijn wij (Lucas 24: 13 – 35)
Lucas heeft in deze evangelielezing op meesterlijke wijze de geloofsweg uitgetekend van elke gelovige. Op paasavond "waren twee leerlingen van Jezus op weg naar een dorp, Emmaüs geheten". Schijnbaar
een heel gewone weg, een alledaagse weg, maar op die dag was het een
bijzonder zware weg. Je ziet het aan hun bedrukte gezichten. Zij hebben
hun houvast verloren, het middelpunt van hun leven. Zij moeten nu hun
hoge verwachtingen begraven en met loodzware voeten terug gaan naar
de werkelijkheid, waarin ze wonen. De weg die zij gaan is een geloofsweg, verschillende stappen, die wij in elke geloofsweg terugvinden.
De eerste stap: "Zij spraken met elkaar over alles..." Het is goed dat je
in zulke situaties met iemand kunt praten, dat je je aan iemand kunt
toevertrouwen. Iedereen heeft behoefte aan iemand die naar hem luistert. Wat wordt hier duidelijk? Jezus is één en al aandacht voor hen en
gaat met hen mee. Maar hun ogen zijn gesloten zodat ze Hem niet herkennen. Uit deze ontmoeting met de verrezen Heer, die voor hen verhuld is, wordt hun onderweg-zijn een onderweg-zijn naar het geloof.
Zij meenden dat zij veel beter geïnformeerd waren dan die vreemdeling,
die schijnbaar de enige was, die niet wist wat er in Jeruzalem gebeurd
was. En toch was Hij het, die hun de Schrift ontsloot en een verklaring
gaf aan de onduidelijkste feiten. Daarom konden zij later zeggen:
"Brandde ons hart niet in ons?" Dat is een eerste stap naar het geloof:
het inzicht in de grote lijnen van het heilsplan van God, dat door de
Schrift verduidelijkt wordt.
Zij hadden de vreemdeling eerst eenvoudig uitgenodigd, zoals je een
gast uitnodigt. Dat was de gewoonte in Palestina en iedereen vond het
vanzelfsprekend, dat je een vreemde liet overnachten als het avond
werd. Dus gebruikte Hij met hen de maaltijd, en tijdens die tafelgemeenschap herkenden ze Hem, bij het breken van het brood. Brood breken is een oude naam voor Eucharistie. De eucharistieviering met de
Verrezene leidt tot het herkennen. Later vertelden zij aan de anderen
"hoe zij Hem herkend hadden bij het breken van het brood". Dat is de
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tweede stap: tafelgemeenschap met de Verrezen Heer voert tot het herkennen.
Maar dit is nog niet het laatste. "Onmiddellijk stonden zij op en keerden
naar Jeruzalem terug." Zij die terneergeslagen vertrokken, keren begeesterd terug. Moedeloos waren zij weggegaan; nu ziet alles er heel
anders uit. Jezus heeft voor hen nieuwe mogelijkheden geopend. Dat is
de derde stap: wie de boodschap van de opstanding begrepen heeft, wie
de opgestane Heer ontmoet heeft, die kan daarover niet meer zwijgen.
Jezus zelf, de Verrezene, leidt ons op de weg van het geloof. Als wij het
niet meer zien zitten, komt Hij ons achterna en wil een stuk weg met
ons meegaan. En terwijl Hij met ons meegaat, kunnen wij onze nood
klagen in het gebed. Hij zal ons niets verwijten, wel stille vragen stellen:
Wist gij dan niet dat lijden heerlijkheid is? Langzamerhand zullen onze
ogen opengaan en zullen we een beetje inzicht krijgen in wat God met
ons voorheeft. Vaak is het heel anders dan wij denken. Ook ons leven
moet delen in het paasmysterie: van duisternis gaan we naar licht, van
lijden naar heerlijkheid, van dood naar leven.
Wij kunnen, evenals die leerlingen van Emmaüs, met oog en hart tegenwoordig zijn bij de viering van het Heilig Avondmaal. Als wij daar horen hoe Christus dank zegt en zien hoe Hij brood breekt en hoe Hij aanvaardt een gebroken mens te zijn en hoe Hij zichzelf uit handen geeft,
dan kan ook ons hart brandend worden. Dan durven we misschien dit
gebroken brood uit zijn handen aannemen om zelf gegeven mensen te
worden. Van Hem zullen wij kracht ontvangen om naar de wereld terug
te keren en getuigenis af te leggen van zijn verrijzenis. De Heer leeft!
Dat geeft hoop en alles krijgt zin.
Laten we vandaag vragen: Blijf bij ons, Heer, en kom met ons aan tafel
en doe het nog eens voor hoe wij ons leven moeten breken als brood.
Laat even het licht van uw aanwezigheid over ons stralen, dan kunnen
wij, als Gij verdwijnt uit onze verdwaasde ogen, de weg weer verder
gaan.
Bron: Preken.be
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PROPONENT
Ons beroepingswerk is inmiddels afgesloten, maar dat wil
niet zeggen dat onze “predikantloze” periode voorbij is.
Gelukkig is er inmiddels wel een duidelijk plan om Dr.
Jannica de Prenter op 1 augustus met het gemeentewerk
in Brugge te laten beginnen. Het zal zijn als proponent,
maar ze werkt dan zelfstandig, zoals een predikant. Ze
heeft onze pastorie inmiddels met haar echtgenoot en familie bezocht en zal er misschien eind juni al naar verhuizen. Haar mentor gedurende het proponentschap is Ds.
Marie-Claire Vandooren. Ds. Elly Bouman uit Roeselare,
blijft onze consulent. Wij danken hen voor de gewaardeerde steun in dit proces en in deze periode.
Brugge wordt het tweede deel van Jannica’s proponentschap. Het eerste deel, een soort stage onder leiding van
Ds. Tihamer Buzogany in Gent, is al op 1 maart begonnen.
We horen positieve berichten. Het is voor haar wel een
drukke periode omdat ze tot 1 augustus ook het deeltijdse
werk in de zorg in Axel (Zeeuws-Vlaanderen) blijft doen.
Ze vindt toch nog tijd om in de “Gentse” periode een aantal
malen bij ons voor te gaan. Deze maand zelfs twee keer en
dat geldt ook voor mei en juni. Aan het einde van juli neemt
ze een welverdiende vakantie die begin augustus nog doorloopt. Op 19 augustus hoopt ze voor het eerst als Brugse
proponent voor te gaan en vanaf dan zullen we haar alleen
op haar vrije zondag moeten missen.
In de tijd er voor, en zeker in juli, zullen we nog een aantal
gastpredikanten hebben die bij ons voorgaan. Als we naar
het kerkbezoek kijken, krijgen we de indruk dat de gemeente de variatie wel waardeert. We zijn er dankbaar voor
dat ze naar Brugge willen komen en danken Riek ten Kate
die er weer in is geslaagd alle lege plaatsen op te vullen.
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NIEUWS VAN DE VZW “DE VRIENDEN”
Zoals reeds vermeld in de vorige Kerkbode, organiseert de vzw
“De Vrienden” op zaterdag 5 mei van 10u tot 18u een Fancy
Fair ten bate van de M.U.G. Heli.
Er zal een prondelmarkt(je) zijn, een tombola “altijd prijs” en
een bar-cafetaria met mogelijkheid tot koffie/thee met of zonder gebak, cava, witte en rode wijn en fruitsap.
Wat zoeken we:
-Spulletjes voor de prondelmarkt, alles schoon en in goede
staat (geen kledij en schoenen, wel kledingaccessoires zoals
sjaals, handtassen, fantasiejuwelen….) boeken, cd’s, huishoudtoestellen in goede staat, beeldjes, schilderijen, vaatwerk…. De prijs van elk stuk zal door mij worden bepaald in
overleg met de medewerker(s) van dienst.
Wat ’s avonds niet verkocht werd, gaat naar de Kringloopwinkel, tenzij u uw eigen spullen op dezelfde dag weer
meeneemt.
-Tombolaprijzen (nieuw) zoals flessen wijn, cadeaubons, nietbederfbare eetwaren (koffie, confituur, deegwaren) plantjes,
bloemstukken…… we streven naar een 100-tal prijzen. Hebt u
in uw kennissenkring een handelaar? Vraag hem dan naar
sponsoring. Is iemand bereid om een hele mooie “lokprijs” te
schenken ?? Alle steun is welkom !
-Plastiek bekers, isomo bekers, plastiek borden en bestek, koffie, thee, melk en suiker, flessen cava, een doos van 5l rode
wijn en idem witte wijn, fruitsap, plastiek zakken in alle formaten, een 100-tal gelijke enveloppes, papieren servetten, 3
bussen slagroom.
Hebt u thuis iets van die zaken in overschot? Eén adres: ’t
Keerske !!
-Amateurbakkers en bakkerinnen, die bereid zijn een taart
of cake te bakken (ingrediënten kunnen eventueel worden vergoed). We rekenen op een achttal stukken gebak (liefst geen
slagroomtaarten). Ook cupcakes zijn welkom.
-Medewerk(st)ers om op donderdag 3 mei en/of vrijdag 4 mei
te helpen om de kerk in orde te brengen, schragen en planken
De Brugse Kerkbode,

APRIL 2018, bladzijde 6

uit de kelder te halen, binnenkomende spulletjes te taxeren en
te prijzen, de bar in te richten……
-Medewerk(st)ers voor de fancy-fair (van 9u tot ….) Na sluiting, moet de kerk weer in orde worden gebracht voor de zondagsdienst.
Voor de medewerkers wordt op vrijdag en zaterdag voor broodjes en (instant)soep gezorgd
Er wordt aan het mededelingenbord een lijst uitgehangen. Willen alle medewerkers zich inschrijven op de juiste plaats (let
op de data!)?
Wie echt niet kan komen, geen spullen heeft, geen zin heeft om
te komen, niet kan bakken… maar toch wil helpen…. dat kan
!!! U kunt een gift doen op het rekeningnummer van de vzw:
BE 10 0000 1658 7404 t.n.v. “”Vrienden Protestantse kerk
Brugge” met vermelding “Fancy Fair”.
Dat geld zal worden gebruikt om –zo nodig- de hierboven vermelde spullen te kopen of als gift voor de M.U.G.Heli.
De M.U.G. Heli heeft zijn standplaats op de terreinen van het
A.Z. Sint-Jan en wordt ingezet in West- en Oost-Vlaanderen
voor dringende medische tussenkomsten. De werking van de
M.U.G Heli wordt niet door de Vlaamse regering gesubsidieerd
en is dus grotendeels afhankelijk van giften en legaten. De verantwoordelijke is Dr. Nicolas Müller, spoedarts in het A.Z.
Sint-Jan.
Spullen voor de prondelmarkt en prijzen voor de tombola
kunnen in ’t Keerske worden binnengebracht op woensdag
2 mei en donderdag 3 mei telkens van 10u tot 12u
U kunt bij ons flyers bekomen, maar u kunt ook via e-mail uw
familie, vrienden en kennissen oproepen om ons op 5 mei een
bezoekje te brengen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en
vooral…. hoe meer centjes !
In naam van het vzw-bestuur dank ik u allen alvast van harte
voor de hulp, die u zult bieden, onder welke vorm dan ook.
We duimen voor mooi weer en een memorabele fancy fair !
Dany Constant
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ERFGOEDWEEKEND IN BRUGGE
Op 21 en 22 april is het erfgoedweekend in Brugge
met als thema:

Ook ons Keerske is daarbij opgenomen. Het wordt als volgt
vermeld in de brochure:
‘t Keerske
OPEN HUIS
KIEZEN VOOR/IN DE ANGLICAANSE
EN PROTESTANTSE KERK
Org. Anglicaanse Kerk en Verenigde Protestantse Kerk Brugge
Za 21 april / 13u30 tot 17u | Zo 22 april / 13u tot 17u
Enkele gemeenteleden zullen op deze tijdstippen de deuren
van ‘t Keerske open houden, en de mensen iets vertellen over
het protestantisme rekening houdend met het thema KIEZEN.
Ook de Anglicanen zullen hier aanwezig zijn.
Waarschijnlijk is de programmabrochure al bij u (in Brugge
wonend) in de bus gevallen. Zo niet, er zijn exemplaren beschikbaar in de kerk.
Ook op onze website www.protestantsekerkbrugge.be en op
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2018 vind je het volledige programma. Ook in de pers wordt er veel aandacht besteed aan de erfgoeddag Brugge.
In ditzelfde weekend lanceert de Erfgoedcel Brugge op de app Xplorebruges een nieuwe themawandeling,
waarin de Bruggelingen en toeristen
mee op zoektocht genomen worden naar de verschillende religies in
Brugge. Ook de VPKB is daarin opgenomen. Met mevr. Dany
Constant werden er op twee dagen totaal zes uur opnames gemaakt in de kerk voor een filmpje van hooguit drie minuten!
Wij zijn benieuwd naar het resultaat.
De erkende godsdiensten in Brugge zijn opgenomen.
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GEMEENTEVERGADERING 15 april
Op zondag 15 april 2018 is er na de eredienst de jaarlijkse
gemeentevergadering.
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit om deze vergadering bij te wonen.
De jaarverslagen worden toegelicht door de opstellers en
besproken met de aanwezigen. Na de vergadering wordt er
een gratis broodmaaltijd aangeboden waarvoor u kan inschrijven op de lijst op het mededelingenbord, ten laatste
op zondag 8 april na de dienst.
De kerkenraad.
KINDER / NEVEN / DIENST
In de vorige kerkbode is er een klein foutje geslopen in de data van
de kindernevendienst. Vandaar dat wij dit even willen rechtzetten.
Er telkens op de 4de zondag van de maand kindernevendienst. Dus
het wordt 22 april/27 mei/24 juni.
AGENDA
• Iedere donderdagavond - 20.00 uur in ‘t Keerske: Catechese/Bijbelstudie voor mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Dit om heb in te wijden
in de christelijke traditie. Dit wordt geleid door dhr. Andries Boekhout uit Oostende.
• 15 april → Gemeentevergadering na de eredienst, met
aansluitend gratis broodmaaltijd.
• 18 april → 19.30 uur: Vergadering Vzw De Vrienden
• 21 april → 14.00 uur : Districtsvergadering in Dendermonde.
• 21 en 22 april → Erfgoedweekend.
• 5 mei → 10.00 – 18.00 uur: Fancy Fair in ‘t Keerske ten
voordele van de MUG Heli.
• 26 mei → 19.00 uur : Kaas- en wijnavond.
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 8 APRIL
Predikant

Ds. G. Schouten
– emeritus predikant (Berchem),
oud-predikant Brugge.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Dhr. Dimos de Beun
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Plan International
Fam. A. Deceuninck
ZONDAG 15 APRIL

Predikant

Dr. J. de Prenter
– proponent VPKB.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. José Tant
Mevr. C. Bauwens
Ark Gemeenschap
Mevr. H. Coudijser & M. Lammens

ZONDAG 22 APRIL; KINDERNEVENDIENST
Predikant

Dr. J. de Prenter
– proponent VPKB.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. Anja van Holst
Mevr. M. Lammens
Kerk
Fam. W. ten Kate
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ZONDAG 29 APRIL
Predikant

Dhr. A. Boekhout
– kerkelijk werker in Oostende.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Mevr. Lieve Vercruysse
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Zending
Dhr. A. Eversen & Mevr. Moghadam
ZONDAG 6 MEI

Predikant

Dr. J. de Prenter
– proponent VPKB.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Mevr. Anja van Holst
Mevr. C. Bauwens
Diaconale doelen Israel/Palestina
Fam. J. Klifman

Koffiedienst loopt als volgt door: 13 mei Mevr. J. LagauwWage, 20 mei Fam. W. Buijs, 27 mei Fam. J. van Groenigen,
3 juni Fam A. Deceuninck, 10 juni Mevr. H. Coudijser & M.
Lammens, 17 juni Fam. W. ten Kate, 24 juni Dhr. A. Eversen
& Mevr. Moghadam, 1 juli Fam. P. Luteijn. Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.
De Brugse Kerkbode,

APRIL 2018, bladzijde 11

De Brugse Kerkbode,

APRIL 2018, bladzijde 12

KERKENRAAD
Predikant
Sinds 1 oktober 2017 is onze gemeente vacant.
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

