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Inleidend woord
Dit zomernummer van de Brugse kerkbode staat in het teken
van bomen. In het ruisen van de bomen, in de verkwikkende
schaduw van hun bladerdak en hun brede, sterke takken kun
je soms Gods hand herkennen. In Ezechiël 17 staat een intrigerend verhaal over een twijgje uit een cedertop, die uitgroeit tot
een sterke boom. In de overdenking neem ik u mee naar deze
kritische, maar bemoedigende parabel voor de kerk vandaag.
Geert Demol vertelt over het Open Kerkenproject, en Albert, Monika en Janis-Murielle geven verslag over ProFest. Er zijn ook
weer nieuwe initiatieven in aankomst. Daarover leest u meer in
het gemeentenieuws. Noteer alvast 4 september, want dan is het
weer startzondag. Daarnaast is er nieuws uit Knokke-Heist en
Oostende, alsook uit ons district. Namens de redactieraad wens
ik u veel leesplezier en een goede zomer.
Ds. Jannica de Prenter
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Overdenking: Een teer twijgje uit de cederboom
Ezechiël 17:22-24
Dit zegt God, de HEER: “Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de
bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een
hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten,
het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder
worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen,
alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat
ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet
groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom laat
bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen”.
Een parabel over twijgjes
In Ezechiël 17 staat een niet zo bekend verhaal over twijgjes uit een cedertop. Cederbomen zijn imposante naaldbomen, en staan bekend vanwege
de heerlijke geur van de schors. Een volwassen boom kan een hoogte bereiken van veertig meter, en de breedte van hun vertakkingen kan reiken
tot wel twaalf meter. In de Bijbel staan ceders voor kracht en schoonheid.
Psalm 104 heeft het over ‘de bomen van de Heer’, die door Hemzelf geplant
zijn (Ps 104:16). De profeet Ezechiël spreekt over haar kruin die tot in de
wolken reikt, de brede, mooie takken die verkoeling geven als een woud
van schaduw; en twijgen die beschutting geven aan de dieren, die onder
de boom haar jongen werpen (Ez 31:3,6). Ezechiël 17 is een parabel over
twijgjes die in de aarde vallen, die wortelen en uitgroeien. Tegelijk klinkt
in deze parabel ook een kritisch perspectief mee over Israëls geschiedenis,
over verval, ontworteling en wederopbloei.
De adelaars en de wijnstok
Dit verhaal over twijgjes, begint
met de opdracht om een māšāl,
een parabel te vertellen: “Mensenkind, geef de Israëlieten een raadsel op, vertel hun dit verhaal” (Ez
17:2). En dan begint Ezechiël te
vertellen. Boven het Libanon-gebergte vliegt een adelaar, met
brede sterke vleugels en veel veren. Uit de top van een ceder plukt
hij een twijgje, en brengt het takje
naar “een land van handelaars” –
Een adelaar op een cedertop © Unsplash
Kanaän in het Hebreeuws – en
“een koopmansstad” (Ez 17:4). Daarna pikt de adelaar een zaadje uit de
aarde, en brengt het naar een vruchtbaar veld. Het zaadje groeit uit tot
een wijnstok, die met haar wortels diep in de aarde reikt, en haar ranken
richt tot de adelaar. Ze bloeit en haar twijgen lopen uit (vv. 5-6). Dan
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verschijnt er nog een ‘grote’ adelaar. Ook deze adelaar is indrukwekkend
en heeft grote vleugels en veel veren. De wijnstok rukt zich los uit de aarde
en richt haar wortels en haar ranken naar deze tweede arend. Het gedeelte
over de adelaars en de wijnstok eindigt in vv. 9-10 met een waarschuwing
van God: “Hoe zal het de wijnstok vergaan? Zal de adelaar niet al zijn vruchten
afplukken en al zijn wortels losrukken zodat hij verdort” (Ez 17:9)?
Nebukadnessar, Jehojakin en Zedekia
In de verzen 11-21 volgt de toepassing. Nu blijken het twijgje van de ceder
en de wijnstok te verwijzen naar Israël. Dat de ceder gebruikt wordt als
beeld voor het koningshuis is niet zo vreemd. Een groot deel van het koninklijk paleis in Jeruzalem was immers gebouwd van cederhout (cf. 1
Kon 7:2). Ook de wijnstok is een vaak gebruikt zinnebeeld voor Israël, zo
blijkt bijvoorbeeld uit Psalm 80: “Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, Gij hebt volken verdreven en hem geplant; Gij hebt de grond voor
hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde” (Ps 80:9-10
NBV-51). De adelaars, die symbool staan voor kracht, verwijzen hier naar
Babylon en Egypte. De eerste adelaar is niemand anders dan koning
Nebukadnessar, die de top van Juda verplaatst naar Babylon, door koning Jehojakin en andere politieke en religieuze leiders in ballingschap te
voeren. De wijnstok verwijst naar Zedekia, die door de koning van Babel
werd aangesteld. Maar er is nog een tweede adelaar – Egypte – op wie
Zedekia zijn hoop stelt om onder het juk van Babylon vandaan te komen.
Wat de profeet Jeremia reeds voorspeld had, zal geschieden: Zedekia zal
door Nebukadnessar zwaar gestraft worden (Jer 27–28). Het hout van de
wijnstok eindigt net als andere hoge bomen in het vuur, en het hele land
van Israël vervalt tot een dorre en droge woestenij, kaalgeplukt door nietsontziende adelaars (cf. Ez 15:6-8).
Ontworteling en nieuw begin
Steeds weer benadrukt Ezechiël dat de ballingschap het gevolg is van Israëls ontrouw. Het huis van David zocht haar heil niet bij God maar bij
grote heersers. De ontworteling van Israël blijkt niet zozeer uit de ballingschap zelf, maar uit de pogingen om daaraan te ontkomen. Die lange en
moeizame periode van droogte, verval en vruchteloos zijn, heeft alles te
maken met Gods oordeel, en met mensen die hun redding zoeken bij
machtige heersers die de taal van oorlog spreken. Toch klinkt ook bij Ezechiël die belofte van terugkeer en herstel. Maar de hoop is niet gelegen in
de terugkeer naar vroegere tijden, maar in de erkenning van de mislukking en de fouten, de doodlopende weg waarop men zich bevond.
De Heer zal zelf een twijgje planten
In vers 22-24 volgt een nieuw gedeelte. Ezechiël vertelt opnieuw een parabel over een cedertop. Maar nu is het niet een adelaar, maar God zelf
die een twijgje uit één van de hoogste takken van een cederboom neemt.
De Heer laat het twijgje niet vallen in een stad zoals de koning van Babel
deed, maar op een verheven berg in Israël. Het kleine twijgje groeit uit tot
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een statige cederboom. De vogels nestelen in haar brede takken, en andere
bomen kijken verwonderd op naar de
sterke ceder. Het twijgje verwijst onmiskenbaar naar het huis van David,
naar de nieuwe loot van Gods gerechtigheid, die Ezechiël een paar hoofdstukken verderop aankondigt. Er zal
een nieuwe herder opstaan die zijn
volk zal weiden en koning zal zijn (Ez
34:23-24; 37:24-25). De kleinere bomen, die groeien op het veld, staan
symbool voor het volk van het nieuwe
verbond: zij zullen beseffen dat alles
afhankelijk is van de zegen van de
Heer. Hij is het die bomen laat groeien
of verdorren. Alles wat groeit en leeft
en ademhaalt, hangt van zijn oordeel
af. Op dezelfde toon zingt ook Psalm
Het stekje in de tuin van mevr. Heike 92: Wat wetteloos is, vergaat als onBuys groeide uit tot een grote en kruid; maar de gerechtigheid zal
sterke berkenboom
bloeien en omhoogrijzen als de ceders
van Libanon (Ps 92:8,13-14). Wie zich verheft zoals een hoge boom haalt
God neer, maar wie nederig Gods gerechtigheid betracht, verheft hij. Dat
is de boodschap van Ezechiël.
Het Koninkrijk van God
Marcus vergelijkt het Koninkrijk van God met een mosterdzaadje. De
zaadjes zijn klein en onbeduidend, maar groeien uit tot een grote struik
waarin de vogels hun nesten bouwen (Mc 4:31-32). Jezus is als zaad dat
in de aarde wordt gezaaid; overal waar Gods Geest waait ontkiemt zijn
liefde, vaak op plaatsen waar je het niet verwacht. We bevinden ons nog
steeds in moeilijke tijden, en we zien overal om ons heen hoe eens levende
gemeenschappen verdorren en sterven in de aarde. De profeten leren ons
dat hoop niet is gelegen in de terugkeer naar wat verloren is gegaan, en
ook niet in vreemde bronnen. God laat zelf op de juiste tijd nieuwe twijgjes
ontspringen, die zomaar kunnen uitgroeien tot bomen die verkoeling en
schaduw geven; een levend huis waarin de vogels nestelen. We zien de
laatste tijd dat er weer mensen zijn die de weg naar onze gemeente vinden;
er ontstaan weer mooie initiatieven in onze gemeente en daarbuiten, die
mensen samenbrengen. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Laten ook wij
onze hoop op God stellen. Want het is de Eeuwige die bomen laat groeien
en het zaad laat ontkiemen. Hij alleen is onze hoop en redding.
Een warme zomergroet,
Ds. Jannica de Prenter
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Terugblik op ProFest
Na de vorige uitmuntende editie te Gent waren de verwachtingen
voor Namen hoog gespannen. Op 26 mei vertrok er een volle bus,
80 personen, vanuit het district Oost- en West-Vlaanderen. Mensen uit Ieper, Roeselare, Oostende en Brugge, stapten aan de
Kinepolis op. In Gent werden de Oost-Vlamingen opgepikt, die
zowaar een zangblad mee brachten waarvan gezongen werd met
meer of minder goesting. Het kan ook dat één of ander lied minder bekend was. Reizen is je onderdompelen in andere culturen;
zeker in groep is dat je oefenen in verdraagzaamheid, geduld,
liefde. In Namen aangekomen, perfect op tijd, wachtte een aangename kop koffie. De locatie, het Arsenaal, is een historisch gebouw waar in eveneens spannende tijden wapens en munitie opgeslagen werden. Vandaag diende het tot ontmoetingsruimte
waar vrede en liefde voor elkaar vooropstaan.

ProFest 2022 in Namen: een gezellige en gemoedelijke dag met prachtig weer
© Mevr. Helmgard Ziehm
De Brugse Kerkbode,

JULI-AUGUSTUS 2022, bladzijde 6

Ds. Steven Fuite opende de viering. Er is gezongen, gebeden, er
was verbondenheid, in het bijzonder aandacht voor de 100-jarige
Protestantse solidariteit met Rwanda. De verschillende districten
hebben hun puzzelstuk voorgesteld, om zo de landelijke verbondenheid uit te drukken. Op het middaguur kon, mits wat geduld,
gegeten worden. Enkele foodtrucks bedienden de talrijk opgekomen bezoekers. Het weer werkte mee: onder een stralende hemel
werd buiten gespeeld, er waren volksspelen en stands betreffende het milieu, Huizen van Hoop, melaatsen, de geschiedenis
van de streek, handwerkstands en nog veel meer. Te veel om op
te noemen, te veel ook om te bekijken. De middagviering begon
onaangekondigd en was even plotseling gedaan. De jeugd had
daarin wel een mooi aandeel. Die jeugd, de tieners die wij in
Brugge tot “onze jeugd” mogen rekenen, heeft elkaar beter leren
kennen. Wij hopen dat zij aan deze dag mooie herinneringen en
vriendschappen overhouden. Volgende kansen daarvoor zijn: het
Geuzenfeest in Horebeke op 13 en 14 augustus, de startzondag
op 4 september. De volgende editie van ProFest zal in 2024 in
Luik gehouden worden.
Albert Eversen
Janis-Murielle Kuaté: Op donderdag 26 mei was ik met mijn
gezin naar Namen samen met de Protestantse kerk van
Brugge. Er was daar ProFest, en daar hebben wij veel gedaan
met de monitors zoals een nep reis naar Egypte en daar hebben wij veel geleerd over Mozes, we reciteren ook de Tien Geboden. Dat is een beetje wat we in Egypte deden. Ik heb fantastische vrienden ontmoet. Na het eten brachten de monitoren ons naar een park om een spel te spelen, het was cool.
Bedankt voor het organiseren van de reis. Met vriendelijke
groeten.
Monika Chrzanowska: We hebben prachtige liedjes gezongen
in de bus!!
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Stilte zien: inspirerend, warm en diep persoonlijk
De opening van de tentoonstelling ‘Stilte zien’, ter gelegenheid
van de Open Kerkendagen, gaf aanleiding tot een feestelijke receptie in ’t Keerske. Gaby en Patrick zorgden voor de verassend
fijne hapjes en frisse bubbels. Als vanzelf geraakte iedereen in
een blije en gemoedelijke stemming.

Het originele, nooit eerder geziene werk werd eerst door de kunstenares zelf toegelicht. Opvallend is de kunstzinnige verwerking
van de eigen levenservaringen. Haar werk ontspringt dan ook uit
een bron van droefenis; hoop en verlangen; afwijzing, verbondenheid, vriendschap. In stilte mediterend ontwikkelt de kunstenares een nieuwe, geheel eigen beeldtaal, waarvoor woorden
tekortschieten en alleen zielenroerselen overblijven. Daarmee
doorbreekt zij op unieke wijze het meestal louter utilitaire van
het traditionele handwerk. Haar ‘broderie d’art’ wordt opgetild
tot artistieke hoogtepunten van een warme en diepe persoonlijke
expressie. Met veel bewondering en curiositeit werd de textielkunst van mevr. Véronique Cardinael geobserveerd en bewonderd. De toeschouwer kon dan ook de ogen niet geloven!
U kunt de tentoonstelling nog bezichtigen op zaterdag 2 en 9 juli
van 14.00 tot 18.00 uur in ’t Keerske.
Geert Demol
De Brugse Kerkbode,
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Gemeentenieuws Brugge
Uitstap in Vivenkapelle
Op 4 juni trokken we naar
het dorpje Vivenkapelle.
Dhr. Bruno Comer wist ons
vakkundig rond te leiden in
het bijzondere, maar erg beschadigde neogotische complex. Er werd genoten van
het goede weer en de boeiende uitleg. Als kers op de
taart werd de dag afgesloten
met een gezellig samenzijn
in restaurant ‘De Groene
Wandeling’.
Startzondag op 4 september
Op zondag 4 september is het weer startzondag. In de affiche in
deze kerkbode vindt u meer informatie over het programma. We
zijn nog op zoek naar een vijf tot zestal mensen die het leuk vinden om een taart of ander lekkers mee te brengen. Voor een
goede organisatie willen wij vragen om u op te geven. Dat kan
via het inschrijfblad in het halletje van de kerk of per mail bij de
predikant. Daarbij kunt u aangeven of u iets meebrengt.
Harpconcert met Regina Ederveen
Op vrijdag 7 oktober ontvangen we
mevr. Regina Ederveen in onze kerk
voor een harpconcert over koning David. Regina studeerde aan het Utrechts
conservatorium en is een virtuoos op de
harp. Ze behaalde dan ook diverse prestigieuze prijzen. Op 7 oktober brengt zij
een uniek programma met de titel: ‘David in woord, beeld en harpmuziek’. Het
leven van koning David staat beschreven in de boeken Samuël,
Koningen en Kronieken. Maar er zijn ook een heel aantal Psalmen die op naam van koning David staan, zoals de collecties in
Ps 3–41 en 42–72. In deze voorstelling komt het leven van David
voorbij als herder, strijder, poëet en koning.
De Brugse Kerkbode,
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Regina laat op haar gouden harp muziek horen uit
allerlei stijlperiodes, van
klassiek tot Joods en modern. Ze speelt o.a. muziek
van Thomas en Salzedo,
maar laat ook eigen improvisaties op de Psalmen horen. Tussen de muziekstukken door leest Regina
teksten uit de Bijbel in een
hedendaagse vertaling, aangevuld met eigen teksten. Ook zijn er
enkele Joodse witzes (Joodse humoristische verhalen) verweven
in het programma en verrassende visuele elementen ondersteunen het geheel. Zo worden er tijdens het luisteren naar de muziek en de verhalen beelden getoond van de kunstenares Krijnie
Wolf, die te zien zijn via de beamer. Meer informatie over Regina
vindt u op haar persoonlijke website:
https://www.reginaederveen.nl/nl/
Zet dus alvast in uw agenda: vrijdag 7 oktober om 20.00 uur
in ’t Keerske. Een kaartje kost €8,00 en is verkrijgbaar bij de
predikant. Na de voorstelling wordt u een glaasje aangeboden.
Maak ook gerust uw vrienden of kennissen warm om te komen
luisteren en genieten van de harpklanken!
Bijbelbabbel
Op vrijdag 17 juni gingen
we op stap met onze Bijbelbabbelaars. Op deze zonovergoten dag maakten we
een korte wandeling in de
bossen van Zevenkerken,
waarna we de schaduw opzochten voor een geloofs-gesprek over de vrucht van de
Geest en de liefde waar het
allemaal mee begint. We sloten de dag af met een koel drankje
en een versnapering in de bistro van de abdij. De Bijbelbabbel
loopt ook in de zomer nog door; meestal in de kerk, maar we
trekken er ook nog een keer op uit. Wees welkom!
De Brugse Kerkbode,
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Overzicht activiteiten
VRIJDAG 1 JULI

19.30 uur

Bijbelbabbel

DINSDAG 12 JULI

19.00 uur

Kerkenraad

VRIJDAG 15 JULI

19.30 uur

Bijbelbabbel

VRIJDAG 29 JULI

19.30 uur

Bijbelbabbel

VRIJDAG 12 AUGUSTUS

19.30 uur

Bijbelbabbel

VRIJDAG 26 AUGUSTUS

14.30 uur

Bijbelbabbel in Zevenkerken

ZONDAG 4 SEPTEMBER

10.00 uur

Startzondag, vanaf 14.00 uur gezellig samenzijn bij huize Hellebuck

Ds. Jannica de Prenter

Verlof predikant
Onze dominee is met verlof van 18 juli tot 14 augustus. Vanwege
de vele pastorale zorgen afgelopen najaar en winter, gunde de
kerkenraad haar een extra weekje verlof. Wilt u zich wenden tot
de kerkenraad, indien u in deze periode pastorale zorg nodig
hebt? Voor noodgevallen is er ook pastorale achterwacht vanuit
de regio. Alvast dank voor uw begrip.
De Kerkenraad
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Wel en wee
Hoe fijn was het om een aantal gemeenteleden te mogen ontmoeten na een jaar van enkel nu en dan een telefoongesprek! De
enkele uurtjes samen met hen in “De Groene Wandeling” op die
zonnige zaterdag 4 juni heeft ons zoveel deugd gedaan. We voelden dat we er nog steeds bij horen, ondanks onze afwezigheid bij
de erediensten. Hoewel het met Willy een flink stuk beter gaat
sedert de start van de nierdialyse (nu anderhalf jaar geleden), is
het -medisch en praktisch gezien- onmogelijk geworden om op
zondag om 10u in de kerk te zijn. We denken niet dat dit ooit
nog zal kunnen, maar ons hart blijft bij de gemeente. We blijven
verbonden en hopen, bij leven en welzijn, elkaar af en toe nog te
kunnen ontmoeten. Heel veel warme groeten,
Willy en Dany Constant
Vanwege complicaties zijn de behandelingen bij Patrick terug opgestart. Niet elke dag is hetzelfde, en de vermoeidheid slaat soms
toe. Toch ervaren Patrick en Gaby dat het leven verder gaat. Van
de kleine dingen genieten ze samen, in het besef dat het leven
eindig is.
Ds. Jannica de Prenter
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Nieuws uit het district
Op zondag 26 juni namen ds. Peter Smits en zijn vrouw Conny
afscheid van de Evangeliekerk in Dendermonde in een feestelijke
en hartverwarmende dienst. Dat betekent ook dat de verhuis van
de Denderregio naar de Leiestreek niet lang meer op zich laat
wachten. De aanstellingsdienst in Kortrijk zal doorgaan op 4
september. In Dendermonde werkt ds. Tihamér Buzogány verder
als consulent, en is het beroepingswerk nu echt van start gegaan.
Na groen licht van de Synodale Raad en het doorlopen van de
procedures voor vacante gemeentes, vond er in Gent-Rabot een
gemeentevergadering plaats op 12 juni, waarbij met grote meerderheid van stemmen een beroep werd uitgebracht op ds. Eefje
van der Linden. Het beroep werd inmiddels met een vreugdevol
‘ja’ beantwoord. In haar eigen woorden: “Als je met zo'n grote
meerderheid beroepen wordt door zo’n keitoffe gemeenschap dan
kun je alleen maar ‘ja’ zeggen”.
De Synodale Raad gaf haar akkoord om de aanstelling van Dhr.
Tom Schepers te verlengen tot 31 december 2022. Op 17 mei
had een delegatie van het districtsbestuur een gesprek met afgevaardigden uit Aalst en Denderleeuw over de toekomst. Daarbij wordt in de lijn van eigentijds kerkzijn gedacht aan een verregaande samenwerking. Een eerste stap die nu onderzocht
wordt is het vormen van een regionale kerkenraad.
In Oostende werd er onder begeleiding van de kerkenraad van
Brugge een reflectiegroep opgestart met betrokkenen uit Brugge
en Oostende. Inmiddels vond er een grondige evaluatie plaats en
had het districtsbestuur op 3 juni een constructief gesprek met
Dhr. Boekhout en zijn vrouw Alida. De reflectiegroep zal haar
werk verderzetten en blijft nadenken over pionieren in de kuststreek.
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In Ieper heeft het districtsbestuur, na alle partijen gehoord te
hebben en een uitvoerige evaluatie, vastgesteld dat er geen goede
match is tussen de predikant enerzijds en de kerkenraad en bestuursraad anderzijds wat betreft het pastoraat en missionairkerk zijn en het gebrek aan communicatie hieromtrent. Daarom
is in goed overleg met elkaar besloten om de overeenkomst per 1
september 2022 te beëindigen. De afscheidsdienst zal een sober
karakter hebben en zal op 28 augustus om 10.00 uur in besloten
kring gevierd worden. In deze dienst zal ds. Hof samen met ds.
Chris Bultinck en ds. Edwin Delen voorgaan. Voor de buur-gemeenten, de oecumenische relaties en het bredere netwerk in
Ieper zal er op zaterdag 27 augustus een apart afscheidsmoment
ingericht worden. Ds. Eleonora Hof vond een nieuwe job als geestelijk verzorger in een wzc in Oost-Vlaanderen. Het districtsbestuur wenst haar alle zegen toe in haar verdere loopbaan. Het
bestuur zal ook aan de slag gaan om zo spoedig mogelijk een
consulent te vinden voor de gemeente te Ieper. Een bijzonder
woord van dank gaat uit naar ds. Chris Bultinck en ds. Gert-Jan
Kroon voor hun zorg voor de gemeente.
In Roeselare is de beroepingsprocedure opnieuw opgestart na
het afhaken van de aanvankelijke kandidaat. De beroepingscommissie gaat verder met een interne procedure.
Op 11 juni nam de districtsvergadering het besluit om het partnerschap met de URCSA in Zuid-Afrika nieuw leven in te blazen
d.m.v. een project dat weeskinderen ondersteunt die hun ouders
vaak verloren hebben door AIDS. Iedere gemeente zal nog uitgenodigd worden om in te stappen in dit mooie initiatief. Er volgt
ongetwijfeld nog meer nieuws.
Ds. Jannica de Prenter
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Nieuws uit de interlevensbeschouwelijke dialoog
Terugblik Profundo
Op zondag 22 september was er weer
een Profundo-wandeling in Brugge. Op
deze zonnige dag werd er gewandeld in
twee groepen en werd het Bisschopshuis, het HuisvandeMens, ’t Keerske
en de Orthodoxe parochie bezocht. De
bezoekers werden ondergedompeld in
een nieuwe
wereld
en
maakten
kennis met doop- en initiatierituelen
in de Islam en het vrijzinnig Humanisme, en de Protestantse, Katholieke
en Orthodoxe traditie. Het zorgde voor
mooie gesprekken tussen mensen en
zo bleek maar weer eens hoeveel we leren kunnen van de overeenkomsten
maar zeker ook van de verschillen tussen religies. De interlevensbeschouwelijke werkgroep denkt alweer na over een nieuw initiatief.
Sofagesprek ‘tijd voor afscheid’
Het uitgestelde sofagesprek over ‘tijd voor afscheid’ zal doorgaan
tijdens het knooppuntenfestival (17-25 september), een initiatief
van Compassionate Brugge. Tijdens het sofagesprek gaan de verschillende vertegenwoordigers met elkaar in gesprek over hoe
verlies, rouw en troost in hun levensbeschouwing beleefd worden, en welke rituelen daarbij belangrijk zijn. Er zal ook ruimte
zijn voor vragen vanuit het publiek. U bent van harte welkom om
het sofagesprek bij te wonen: zaterdag 17 september om 14.00
uur in de Brug (Hauwersstraat 3A Brugge). Meer info over het
knooppuntenvestival, dat Brugse initiatieven rond rouw en verlies in de kijker zet, vindt u via deze link:
https://www.brugge.be/knooppuntenfestival
Ds. Jannica de Prenter
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Gemeentenieuws Oostende
Pionieren in Oostende – met een aantal mensen uit Brugge en
Oostende hebben we al een enkele keren samengezeten om te
evalueren en plannen te maken met betrekking tot het vervolg
van het pionierswerk in Oostende. De eerste vijf jaar liggen achter ons. Met goede moed en in geloof beginnen we aan een volgende fase, waarin bestendiging van het werk centraal staat. De
Protestantse kerk heeft een gewaardeerde plek in de wijk Hazegras en in Oostende. De Hazegraskerk is een plek geworden waar
mensen met zeer verschillende achtergrond elkaar ontmoeten,
zowel in de erediensten die er gehouden worden als tijdens de
koffiebabbels, de Bijbelgroepen en andere activiteiten. Onze missie daarbij is: mensen in contact brengen met elkaar en met God,
die we mogen leren kennen in de Bijbel. Op hoop van zegen gaan
wij verder. Wilt u ook het kerkenwerk in Oostende opdragen in
uw gebeden? Uw betrokkenheid wordt steeds gewaardeerd.

Kunst in de kerk – vanaf augustus zal Fred Delameilleure een
aantal van zijn werken tentoonstellen in de Hazegraskerk. 2 september is er een thema-avond rond het tentoongestelde werk.
Dat zal gaan over ‘ontwarring van de verstrengeling’.
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Bijbelgroep Mozes – vanaf september start er een nieuwe Bijbelgroep. We zullen het komende seizoen luisteren naar een aantal verhalen rond Mozes. De avonden worden geleid door Antoon
Wulllepit (rooms-katholiek deken in Oostende) en Andries Boekhout.
De agenda van juli/ augustus 2022
zondag 3 juli

11:00 uur samenkomst – viering
Heilig Avondmaal

zondag 17 juli

11:00 uur samenkomst

zondag 7 augustus

11:00 uur samenkomst

zondag 21 augustus

11:00 uur samenkomst

vrijdag 2 september

19:00 uur thema-avond rond het
werk van Fred Delameilleure

zondag 4 september

11:00 uur samenkomst

elke maandagnamiddag

14 tot 17 uur Hazegraskerk open
Kunst in de kerk
geen koffiebabbel in juli

vanaf 3 augustus elke woensdagnamiddag

Koffiebabbel
van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be
Dhr. Andries Boekhout

Bericht uit Knokke-Heist
Goedkope genade is de doodsvijand van de kerk
In synagogen over de hele wereld werd in de week dat ik dit
schrijf de tekst gelezen van Numeri 13 tot en met 15. Het verhaal
van de verspieders maakt daar het grootste deel van uit.
Dat verhaal kent u wel. Mozes stuurt 12 verspieders uit om het
land Kanaän te gaan verkennen. Twee van de tien hebben een
land gezien “overvloeiende van melk en honing”, dat de Heere
God aan het volk heeft gegeven, maar de tien anderen hebben
een ander verhaal: het zijn reuzen, er zijn grote versterkte steden, en de bevolking is talrijk. Het is onmogelijk om die te
De Brugse Kerkbode,

JULI-AUGUSTUS 2022, bladzijde 18

bestrijden. “We kunnen daarom maar beter niet optrekken naar
het beloofde land ondanks het feit dat de Heere het ons geboden
heeft”, is hun boodschap.
Er is – ik sla nu een menigte van details over – een toepassing
van deze tekst die ik u niet onthouden wil. Het is een toepassing
van een heel bijzondere aard. Het gaat om de vraag waarom tien
van de 12 verspieders “het niet meer zien zitten.” Terwijl het geen
eenvoudige mannen waren. Ze hadden de wonderbare redding
uit Egypte meegemaakt en bekleedden hoge posities binnen hun
stammen. Elk van hen gaf leiding aan een tienduizend mensen,
aan alle families binnen die stam.
Sommige rabbijnen legden het zo uit: In de woestijn was alles
genade. Manna kwam uit de hemel, de tabernakel werd rondgedragen en de offers konden worden gebracht, en wanneer het
volk water of vlees nodig had, werd ook dat voor hen geregeld. Al
dan niet met instemming van de Heere. In zekere zin was dat een
makkelijk leven, want er lag geen grote verantwoordelijkheid bij
de mensen zelf.
Wanneer het volk echter het land binnengaat, wordt dat allemaal
anders. Veel van de wetten die Mozes had ontvangen, konden in
de woestijn helemaal niet worden uitgevoerd. Alle voorschriften
over zaaien en oogsten bijvoorbeeld waren nutteloos in de woestijn. Met de intocht kwam er niet alleen veel strijd met de inheemse bevolking die moest worden verdreven, maar het leven
volgens de Thora werd nu ineens de hoofdzaak. De vrije genade
van de woestijn maakte nu plaats voor de gehoorzaamheid aan
Gods wet – het volk werd nu verantwoordelijk voor hun situatie,
die immers van hun gehoorzaamheid aan Gods wil afhing. De
tien verspieders wilden dat leven in genade niet kwijt. Liever de
goedkope genade in de woestijn, dan de kostbare verantwoordelijkheid in het land.
Maar daar was het God juist om te doen geweest. Hij had een
volk bevrijd met de expliciete bedoeling dat dat volk Zijn wil zou
gaan doen in het land. Vierhonderd jaar slavernij in Egypte en
dan de wonderbaarlijke bevrijding door de Rode Zee waren een
voorbereiding geweest voor het uiteindelijke doel: een volk naar
Kanaän te brengen dat de Thora van Mozes zou kunnen uitvoeren. Daardoor immers zou de Schepper van hemel en aarde, de
Heilige van Israël, zichtbaar worden in de wereld. Zijn
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gerechtigheid en Zijn vrede, Zijn heiligheid en Zijn barmhartigheid, die zouden door de vervulling van de Thora een plaats krijgen in de wereld.
De tien verspieders zien dat anders. Leven uit genade was persoonlijke rust, een leven zonder strijd, afhankelijk van God zeker, maar zonder grote verantwoordelijkheden. Is dat niet hun
definitie van religie geweest? Genieten van Gods genade zonder
daar zelf op te hoeven antwoorden?
Kaleb en Jozua zagen dat anders. Door het land binnen te trekken kwam er zeker strijd en plicht, maar daartoe had God Zijn
volk uit Egypte bevrijd. De Thora moest in de wereld worden gebracht, niet in de woestijn het persoonlijke genoegen van Israël
worden.
Toen ik dit alles las en overdacht moest ik denken aan Bonhoeffer, de evangelische theoloog die liever de gevangenis inging dan
zijn mond te houden tegenover het nazi-regime. Ook voor hem
was het genieten van een persoonlijke bevrijding niet de hoofdzaak van Gods blijde boodschap, Gods intentie was het door de
gemeente de wereld te veranderen – niet politiek, niet economisch, niet ecologisch – maar door Gods heiligheid en wil aan de
wereld te laten zien. We zijn geroepen tot een getuigenis. Een
demonstratie van Gods karakter te zijn midden in de onzekerheden van de wereldgeschiedenis. Daartoe was de gemeente geroepen. Dat woord van Bonhoeffer was het woord van Kaleb en Jozua: de Heere heeft ons dit land gegeven, ter wille van Zijn Thora
moeten wij nu binnengaan en strijd leveren met het heidendom
in ons en om ons heen. Dat heidendom dat oorlogen voert, kinderen uitbuit, volkeren discrimineert, armen en zieken in de kou
laat staan en Gods mooie schepping aan economische belangen
opoffert. Zeker, het zijn reuzen met versterkte steden. Maar wij
mogen niet angstig ons van onze roeping laten afbrengen. Wanneer we alleen maar willen horen van genade die ons bevrijd
heeft, als kinderen willen genieten van een leven zonder verantwoordelijkheid, dan zien we Gods Gave in Christus als een
“goedkope genade.”
Die “goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk.”
U moet de groeten uit Knokke hebben.
Ds. Robbert A. Veen
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Programma en verdere uitleg vindt
je op de internetsite: Geuzenfeest.be
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 3 juli -derde van de zomerHeilig Avondmaal
Thema
Lezen
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Organist
Collecte
Koffie

Laat in je hart de vrede van Christus heersen!
Bloemlezing uit de Psalmen; Efeziërs 4:1-6;
Johannes 20:19-23
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB BruggeDhr. A. Eversen
Mevr. M. Lammens
Dhr. P. Van Harrewijn
Mevr. A. Van Holst
Kerk
Fam. Ten Kate
ZONDAG 10 juli -vierde van de zomer-

Predikant
Ouderling
Collecte
Koffie

Ds. M. Hazeleger -predikant PKN te BeilenDhr. A. Deceuninck
Diaconie
Fam. Klifman
ZONDAG 17 juli -vijfde van de zomer-

Thema
Lezen
Predikant
Ouderling
Lector
Organist
Collecte
Koffie

Geduld: de kunst van het wachten.
Exodus 34:1-10; Jacobus 5:7-11;
Marcus 4:26-32
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB BruggeMevr. A. Klifman
Mevr. A. Kutsch
Dhr. D. de Beun
Kerk
Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens
ZONDAG 24 juli -zesde van de zomer-

Predikant
Ouderling
Organist
Collecte
Koffie

Ds. E. Bouman -Emeritus predikant VPKBDhr. A. Eversen
Dhr. D. de Beun
Diaconie
Dhr. A Eversen en Mevr. M. Chrzanowska
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ZONDAG 31 juli -zevende van de zomerPredikant
Ouderling
Organist
Collecte
Koffie

Mevr. E. Maassen -lekenpredikantDhr A. Deceuninck
Mevr. A. Van Holst
Kerk
Fam. Van Groenigen

ZONDAG 7 augustus -achtste van de zomerHeilig Avondmaal
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Collecte
Koffie

Ds. W in ’t Hout -Emeritus predikant PKNMevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Mevr. A. Van Holst
Diaconie
Fam. Deceuninck

ZONDAG 14 augustus -negende van de zomerPredikant
Ouderling
Organist
Collecte
Koffie

Mevr. N. Van Parys
Dhr. A. Eversen
Dhr. D. de Beun
Kerk
Fam. Ten Kate

-Lekenpredikant Adventskerk-

ZONDAG 21 augustus - tiende van de zomerThema
Lezen
Predikant
Ouderling
Lector
Organist
Collecte
Koffie

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
Bloemlezing uit Spreuken; Filippenzen 4:4-7;
Handelingen 28:1-10
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB BruggeDhr. A. Deceuninck
Dhr. P. Van Harrewijn
Mevr. A. Van Holst
Diaconie
Fam. Klifman
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ZONDAG 28 augustus -Elfde van de zomerThema
Lezen
Predikant
Ouderling
Lector
Collecte
Koffie

Geniet Gods goedheid en deel zijn goedheid uit!
Bloemlezing uit de Psalmen; Efeziërs 2:4-7;
Mattheüs 5:14-16, 43-48
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB BruggeMevr. A. Klifman
Mevr. G. Labeur
Kerk
Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens

ZONDAG 4 september -twaalfde van de zomerStartzondag met H. Avondmaal
Thema
Lezen
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Collecte
Koffie

Geloof en blijf trouw.
Genesis 15:1-6; Psalm 136:1-9, 25-26; Hebreeën 11:1-8
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB BruggeDhr. A. Eversen
Mevr. M. Lammens
Dhr. J. Van Groenigen
Diaconie
Geen koffie vanwege startzondag

De koffiedienst is als volgt ingedeeld:
Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn
11 september: Dhr. A. Eversen en mevr. M. Chrzanowska; 18 september: Fam. Van Groenigen; 25 september: Fam. Deceuninck; 2
oktober: Fam. Ten Kate.
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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
BESTUURSRAAD
Dhr. J. Clarisse:
Voorzitter
Dhr. L. Holleman:
Penningmeester
Dhr. A. Deceuninck: Secretaris

Mevr. A. Burkina: Lid
Ds. J. de Prenter: Lid
Dhr. W. ten Kate: Lid

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