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Inleidend woord
Weeral een nieuwe kerkbode met nieuws en inspiratie. In de
overdenking wordt u meegenomen naar de pracht van de
schepping met Psalm 104. Psalm 104 nodigt ons uit om vol
verwondering en liefde naar de schepping te kijken en daarin
onze nederige plaats in te nemen. Het is een voorproefje op
het online Bijbelleerhuis waarover u ook kunt lezen in deze
kerkbode. Ook is er nieuws van de kerkenraad en diaconie.
Er liggen mooie activiteiten in het verschiet, zoals de gemeente-wandeling op 5 juni. Ook leest u de berichten uit onze
zustergemeenten in Knokke en Oostende, en er is nationaal
nieuws. Namens de redactieraad van de kerkbode wens ik u
veel leesplezier!
Ds. Jannica de Prenter
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Overdenking: Prijs de Heer om zijn werken!
Psalm 104
1Prijs

de HEER, mijn ziel!
HEER, mijn God, hoe groot bent U.
Met glans en glorie bent U bekleed,
2in een mantel van licht gehuld.
U spant de hemel uit als een tentdoek
3en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
U maakt van de wolken uw wagen
en beweegt U op de vleugels van de wind,
4U maakt van de winden uw boden,
van vlammend vuur uw dienaren.
5U

hebt de aarde op pijlers vastgezet,
tot in eeuwigheid wankelt zij niet.
6De oerzee bedekte haar als een kleed,
tot boven de bergen stonden de wateren.
7Toen U hen dreigde, vluchtten zij weg,
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen:
8naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen,
naar de plaatsen die U had bepaald.
9U stelde een grens die zij niet overschrijden,
nooit meer zullen zij de aarde bedekken.
10U

leidt het water van de bronnen door de beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.
11Het drenkt alles wat leeft in het veld,
de wilde ezels lessen er hun dorst.
12Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.
13U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:
14gras laat U groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.
Zo zal hij brood winnen uit de aarde
15en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.
16De bomen van de HEER zuigen zich vol,
de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant.
17De vogels bouwen daar hun nesten,
in hun kronen huizen de ooievaars.
18De hoge bergen zijn voor de steenbokken,
in de kloven schuilen de klipdassen.
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19U

hebt de maan gemaakt voor de tijden,
de zon weet wanneer zij moet ondergaan.
20Als U het duister spreidt, valt de nacht,
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.
21De jonge leeuwen gaan uit op roof,
brullend vragen zij God om voedsel.
22Bij zonsopgang trekken zij zich terug
en leggen zich neer in hun legers.
23De mensen gaan aan het werk
en arbeiden tot de avond.
24Hoe

talrijk zijn uw werken, HEER!
Alles hebt U met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
25Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
26Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviathan,
door U gemaakt om ermee te spelen.
27En allen zien ernaar uit
dat U brood geeft, op de juiste tijd.
28Geeft U het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.
29Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
30Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.
31De

luister van de HEER moge eeuwig duren,
laat de HEER zich verheugen in zijn werken.
32Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
Hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.
33Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
34Moge mijn lofzang de HEER behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem.
35Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Halleluja!
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Psalm 104: een loflied op de Schepping
In deze overdenking staat Psalm 104 centraal: een dankbaar en
vreugdevol loflied over alles dat goed en mooi is aan deze wereld.
In dit lied worden we meegenomen in één lange, liefdevolle blik
op de Schepping. Overal waar de dichter om zich heen kijkt, ziet
hij Gods liefdevolle scheppende hand: in de bossen en de zeeën,
in het opgaan van de zon en de maan, de sterrenhemel, in beken
en rivieren, in het gras dat omhoogschiet, in elke bloem die
bloeit. Met grote verwondering kijkt de dichter naar de aarde. Hij
ziet een prachtige wereld waar het zindert van het leven. Psalm
104 ademt dankbaarheid en vreugde, ontzag ook, voor de krachten en de wonderlijke schoonheid van de natuur. Het is een lied
dat ons uitnodigt om onze nederige plaats in te nemen onder alle
schepselen die God geschapen heeft. De mens staat niet boven
de dieren en de planten, maar naast hen.
Een wereld in balans?
We weten allemaal dat het niet goed gaat met de aarde. Wetenschappers luiden al jaren de noodklok over de opwarming van
de aarde, de poolkappen die smelten, de zeespiegel die stijgt.
Volgens het WNF wordt 38% van de planten- en dierensoorten
bedreigd. Koraalriffen, walvissen, panda’s, orang-oetangs, tijgers
en leeuwen: ze staan allemaal op de rode lijst van het IUCN (International Union for Conservation of Nature). Ecologische systemen worden vandaag ernstig bedreigd: door ontbossing, stroperij, grote droogte of overstromingen. De woorden van Psalm
104 botsen hard op de realiteit. De dichter van Psalm 104 beschrijft de aarde zoals ze moet zijn. Het gaat om een wereld in
balans: een wereld waar elke plant en elk dier haar eigen plaats
heeft. De aarde is vruchtbaar en het wemelt van het leven omdat
mensen, dieren en planten leven in harmonie met elkaar. Elk
organisme heeft haar begrensde plaats.
Prijs de Heer mijn ziel!
Psalm 104 begint net als Psalm 103 met een lofprijzing: ‘Prijs de
Heer mijn ziel’! Overal waar de dichter om zich heen kijkt, ziet
hij hoe God aan het werk is. Daar wordt hij blij en enthousiast
van. Het wekt ontzag en verwondering in hem. ‘Hoe groot bent
U’, roept hij dan ook uit. Het licht waarmee de Eeuwige leven
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geeft, heeft hij als een mantel omgeslagen. Hij is gekleed in majesteit en glans (Ps 104:1-2a). In Psalm 104 moet de hele Schepping meedoen in een danklied om Gods scheppende kracht. Alles
wat adem heeft, love de Here, zegt Psalm 150. De aarde en de
hemel, de planten, de dieren en de mens… allemaal zingen ze
mee in dit lofgedicht. Gewoon door zichzelf te zijn, en te doen
waarvoor de Enige hen bestemd heeft.
Een huis om in te wonen
De dichter begint in de verzen 2-9 met de grote lijnen: met de
hemel, de aarde en de zee. Hij beschrijft hoe God fundamenten
legt, hoe hij stut en vastzet en grenzen bepaalt. Zo bouwt de
Enige voor mens en dier een woning, een huis om in te wonen.
De hemel komt als eerste aan de beurt in de verzen 2-4. Als een
tentdoek heeft hij de hemel om de aarde geplooid en haar vastgezet. Van de wateren heeft hij zolders gebouwd; opperzalen zoals de Statenvertaling hier correct weergeeft. Met deze wateren
worden de wateren ‘boven’ bedoeld, het uitspansel boven de
aarde, zoals het scheppingsverhaal in Gen 1 ook vertelt (Gen 1:7;
vgl. Ps 148:4). In de hoge luchten en in de luchtkastelen van de
wolken ziet de dichter Gods aanwezigheid. Hoe hij op ze rijdt,
alsof ze wagens zijn en hoe hij beweegt op de vleugels van de
wind. Zelfs in het weerlichten, in het vuur dat langs de hemel
schiet, herkent hij zijn Naam.
Het scheiden van de wateren
Dan volgen de aarde en de zee (vv. 5-9). De Enige vervolgt zijn
bouwwerken. De aarde heeft hij vastgezet: op sokkels zou je kunnen zeggen… een fundament dat stevig is en niet wankelt. Net
als in het scheppingsverhaal in Gen 1 maakt God de aarde bewoonbaar door de aarde te scheiden van de oerzee die met haar
donkerte de aarde bedekt. In die oerzee is nog geen leven mogelijk. Haar kleed is zo dik dat zelfs de hoogste bergtoppen onder
water staan. Het is prachtig hoe de dichter zich dat ‘scheiden’
voorstelt. Dat de Ene slechts één zucht hoeft te geven, of één
woord moet spreken, en de wateren schieten weg; ze stuiven uiteen naar de plaatsen die de Heer voor hen bedoeld heeft. Op de
bergen mogen ze wonen, waar ze ontspringen als beken en rivieren, en in de dalen waar zij meren vormen.
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Zinderend leven dat lacht en juicht
Vervolgens neemt de dichter ons in de verzen 10-19 mee naar de
inrichting. Het is bijna alsof je naar een deel van Planet Earth zit
te kijken. Hij laat onze blik vallen op de beken, de bossen, het
gras dat ontspringt, en alles wat op aarde leeft: de dieren en de
mensen. Het is een prachtig huis, waar het zindert van het leven,
en waar mens en dier genoeg te eten hebben. Het water is nu
niet dreigend meer. Water
is ook een zegen. Wie de
geografie van het Bijbelse
Israël een beetje kent,
weet dat er alleen leven
kan zijn, waar stromend
water is. De meeste rivierbeddingen
staan
het
grootste gedeelte van het
jaar droog. Wadi’s worden
ze genoemd. Maar als dan
Het water zal stromen, het water zal tintelen in het regenseizoen het
stralen… © Pixabay
smeltwater van de bergen
afdaalt, dan stromen de beken en de rivieren vol. Dan begint ‘de
steppe te lachen en te juichen’ om het met het prachtige lied van
Huub Oosterhuis en Antoine Oomen te zeggen. Vanuit diezelfde
ervaring lijkt de dichter te spreken in de verzen 10-12. De dichter
heeft het prachtig verwoord: hoe vanaf de bergen het water begint te stromen en omlaag schiet; water dat tintelt en fonkelt in
de zon. Beken en rivieren stromen vol. En dan begint het te bruisen van nieuw leven. Alles wat leeft in de dalen en de velden
stroomt toe, om te drinken van het water dat de Heer hen geeft.
De wilde ezels hebben geen dorst meer en de vogels zingen en
kwetteren naar hartenlust in de groene takken die hen tot woning zijn.
God geeft voedsel in overvloed
Vanaf vers 13 komen opnieuw de hemelse opperzalen terug,
waar God de regen, de sneeuw en de hagel bewaart. ‘Uit de hemelse opperzalen’, staat er letterlijk, ‘geeft hij de bergen te drinken’. God opent de hemel en laat het regenen zodat het gras ontspringt en gewassen ontkiemen. Al het voedsel dat wij nodig hebben ontvangen wij uit Gods hand. De woorden van de dichter in
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vers 14-15 klinken voor velen van ons herkenbaar in de oren.
Letterlijk vertaald staat er in de Hebreeuwse tekst: ‘Brood laat
hij voortkomen uit de aarde, en wijn dat het hart van de mens
verheugt’. Die woorden doen denken aan het Beracha: aan de
woorden die ook Jezus heeft uitgesproken toen hij het brood
brak en de beker van het verbond liet rondgaan:
Gezegend zijt Gij
Eeuwige God,
Schepper van hemel
en aarde, die het brood
uit de aarde doet groeien
en de wijnstok
hebt geschapen.

Alles heeft de juiste
plaats in de wereld die
God geschapen heeft. De
zon gaat onder op de
vastgestelde tijd en de
maan vervolgt zijn koers;
de seizoenen komen en
gaan (vv. 19-20).
De ceders van Libanon
In vers 16 besteedt de dichter bijzondere aandacht aan de ceders
van Libanon. En dat begrijp ik wel. Wie wel eens gewandeld heeft
in het cederwoud in het Libanongebergte, wordt getroffen door
de impostante, rijzige hoge bomen, die wel veertig meter hoog
kunnen worden; indrukwekkend zijn hun sterkte, brede takken
en hun prachtige blauwgroene naalden. Ze zuigen zich vol met
lucht en ze scheiden een heerlijke geur uit, die de mens mag
opsnuiven. De dichter noemt ze ‘de bomen van Adonai’. Niet door
mensenhanden zijn ze daar neergezet. De Heer, de God die leven
geeft, heeft ze daar geplant. Hun kruinen zijn het huis van de
ooievaar, die de dichter ḥăsîdâ noemt, ‘getrouwe’.
Alles heeft haar eigen plaats
Naast de ooievaar noemt de dichter nog andere dieren: de steenbokken in de hoge bergen en de klipdassen in de kloven, en de
leeuwen die op roof gaan wanneer het duister als een dekentje
haar vleugels spreidt over de aarde. Stuk voor stuk zijn het dieren die niet als vee dienen en dus nuttig zijn in de ogen van de
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mens. Maar in de ogen van de Heer zijn ze net zo waardevol. Kijk
maar eens hoe het daar staat in vers 21-23: na zonsonder-gang
gaan de leeuwen op jacht… in het duister trekken ze uit met hun
legers. Maar als de eerste zonnestralen doorbreken, dan is het
de mens die aan het werk gaat. Mens en dier staan naast elkaar.
Het werk van de mens is belangrijk, maar de rooftochten van de
leeuwen zijn in Gods ogen even kostbaar.
Leviathan: spelend voor Gods aangezicht
Dat evenwicht in ruimte voor mensen en dieren komt nog eens
terug in vers 25-26 waar de dichter vertelt over de zee. In de zee
wemelt het van het leven en is er ruimte voor de schepen van de
mensen en de Leviathan. In het Eerste Testament komen we verschillende beelden tegen van dit eigenaardige wezen. Jesaja beschrijft hem als een meerkoppige zeedraak (Jes 27:1), terwijl de
dichter van Psalm 71 hem ziet als de verpersoonlijking van de
chaos met wie God strijdt in zijn scheppingsmacht (Ps 74:14).
Maar hier in Psalm 104 is de Leviathan eerder een zeedier dat
door God zelf geschapen is. In het laatste zinnetje in vers 26
staat er in de Hebreeuwse
tekst zoiets als: ‘die Gij gevormd hebt om erin te spelen’. De Leviathan lijkt hier
eerder een grote bruinvis of
walvis te zijn, die God voor
zijn eigen plezier geschapen
heeft. In het grote bassin, dat
hij zee noemt, speelt hij ermee. Wat is dat een prachtig
De walvis: geschapen tot vreugde van God beeld voor God! Een schep© Pixabay
per die speelt met walvissen
die water spuiten van plezier en klepperen van het lachen met
hun staart. De dichter is ervan onder de indruk: hoe ontzagwekkend mooi de wereld is waarin we leven. Met Louis Armstrong
zou je kunnen zeggen: ‘what a wonderful, wonderful world’!
Zorgen voor ons gemeenschappelijk huis
In het voetspoor van oecumenisch Patriarch Bartholomeus heeft
Paus Franciscus in Laudato Si opgeroepen tot een mondiale ecologische bekering. Bijbelse scheppingstheologie, zoals we die tegenkomen in Psalm 104, leert ons dat alles met elkaar in
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verbinding staat. Juist dat Bijbelse perspectief stelt Paus Franciscus centraal in deze encycliek over de zorg en de eerbied voor
de Schepping als ons gemeenschappelijk huis. Steeds wijst hij
op de onverbrekelijke relatie tussen de zorg voor de natuur, gerechtigheid voor armen, de inzet voor de samenleving en innerlijke vrede. Ondanks het verminderde vliegverkeer, was ook
2020 een zwaar jaar voor het klimaat. Er waren bosbranden in
de VS, Australië en Siberië; Afrika werd geteisterd door een verwoestende sprinkhanenplaag; cyclonen en stormen bedreigden
het woongebied van mensen en dieren. De aarde lijdt in de handen van de mensen. Elk jaar worden er in het Amazonegebied
enorme lappen grond, zo groot als voetbalvelden in brand gestoken voor de sojaproductie. Een zwartgeblakerde aarde, dikke
wolkpluimen die zelfs vanuit de ruimte te zien zijn, de longen
van de aarde die in brand staan… met die beelden voor ogen lees
je het zinnetje in Ps 104:16 met verdriet in je hart: ‘de bomen
van de Heer zuigen zich vol’. In het boek Jeremia komen we deze
indringende woorden tegen (Jer 4:23-25,31).
Ik zag de aarde,
ze was woest en doods.
Ik keek op naar de hemel,
er was geen licht.
Ik zag de bergen, ze beefden,
de heuvels, ze huiverden.
Ik keek, er waren geen mensen,
alle vogels waren uit de lucht verdwenen.
Ik hoor een kreet van pijn,
als van een vrouw die de eerste keer baart.
Vrouwe Sion kreunt,
ze heft haar handen ten hemel: ‘Wee mij!
Ik bezwijk in de handen van moordenaars’.

Deze tekst uit Jeremia 4 is vandaag een profetische tekst. Zoals
vrouwe Sion kreunt, zo steunt de Schepping als in barensweeën.
Jeremia spreekt over de omkering van de Schepping, de wereld
die terugkeert tot een woestenij… leegte en chaos, duisternis
alom. Het is de vernietiging van de prachtige wereld waar Psalm
104 over spreekt.
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Hoop voor de Schepping
Toch is er hoop voor de Schepping. Ook dat geeft Psalm 104 aan
ons mee. In vers 29-30 staat er: ‘verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren; zend uw adem en
zij worden herschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat’. In
vers 30 duikt het woordje roeach op: Gods Geest, de levensadem
waarmee hij ons het leven heeft ingeblazen. Zonder die levensadem bezwijken wij en keren we terug tot het stof van de aarde.
Maar Gods Geest is ook: creativiteit, nieuw leven, herschepping.
Wie door die adem wordt aangeraakt, komt opnieuw tot leven.
Ook de natuur krijgt steeds nieuwe kansen, zoals een omgevallen boom waar paddenstoelen zich in de herfst op vestigen en als
een dekentje de schors bedekken. Wat dor en doods lijkt, kan
opnieuw tot leven komen. De aarde kan een nieuw gelaat krijgen,
als wij aangeraakt worden door Gods Geest. Wie leert kijken met
de ogen van Psalm 104, leert om zijn of haar plaats in te nemen
naast de dieren, de planten en de bomen en te leven in nieuwe
verbondenheid met alles dat groeit en bloeit.
Prijs de Heer mijn ziel!
Iets van het profetenwoord van Jeremia klinkt ook in Psalm 104
door, wanneer de dichter naar de toekomst kijkt en aan ons meegeeft: zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, on-rechtvaardigen zullen niet meer bestaan (Ps 104:35). Het is een verlangen naar het herstel van recht aan moeder aarde en de mensen en de dieren die daarin wonen. De dichter sluit af met dezelfde woorden waarmee hij begonnen was: Prijs de Heer mijn
ziel! Laten we God prijzen om alles dat leeft, om alles dat ademt,
alles dat groeit en bloeit. En moge zijn Geest ons aanraken! Alles
wat ademt love de Here. Halleluja!
Ds. Jannica de Prenter
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Gemeentenieuws Brugge
Doe mee aan de online vieringen
U hebt het inmiddels kunnen merken: er is een nieuwe prekenreeks over het Bijbelboek Spreuken. Een nieuw element daarbij
is een gesprek over levenswijsheid met iemand van onze kerk. Er
wordt een mooi filmpje van gemaakt, zodat het gebruikt kan worden als intro op de Bijbellezingen in de online vieringen. Wie zin
heeft om mee te werken aan zo’n filmpje kan zich melden bij de
predikant. U krijgt de gespreksvragen op voorhand zodat u zich
wat kunt voorbereiden. Voor de antwoorden is het niet nodig om
een hele Bijbelstudie te doen. U mag praten vanuit uw eigen levenservaring. Dat is ook het mooiste. De filmpjes worden bij
voorkeur bij u thuis gemaakt, liefst in de tuin of op een balkon
zodat we goed daglicht hebben, maar ook vanwege de veilige afstand. Uiteraard is er daarna nog gelegenheid om bij te kletsen.
Interreligieuze viering op 5 mei
Op 5 mei zal er een interreligieuze viering doorgaan rond het
thema ‘van moe naar moed: hoop houden in verbondenheid met
elkaar’. Angst, het verlies van verbondenheid en belangrijke
feestdagen die stilletjes passeren: we snakken allemaal naar een
normaler leven. We worden moe van het lange wachten en ook
al is er verbetering in zicht… de laatste loodjes wegen soms het
zwaarst. Daarom brengt het Interlevensbeschouwelijk Netwerk
Brugge (ILN) de verschillende geloofsgemeenschappen in Brugge
samen voor een boodschap van hoop en verbondenheid in een
gezamenlijke viering die op 5 mei om 20.30 uur te volgen zal zijn
via livestream. Aan deze viering werken o.a. Orbit, de diversiteitsdienst Brugge, het Cultureel Islamitisch Centrum, Zen
Sangha Brugge, de Adventskerk te Brugge, Pinkster-gemeente
de Kruispoort, VPKB Brugge, de Anglicaanse kerk, de orthodoxe
gemeenschap, parochiefederatie Sint-Donatianus en de St. Michielsbeweging mee. De link naar de livestream zult u ontvangen
via de zondagse gemeentemail.
Bijbelevent en Bijbelleerhuis
Het Bijbelevent op 8 mei kan helaas niet doorgaan en werd doorgeschoven naar zaterdag 2 oktober. Wat wel doorgaat is het Bijbelleerhuis over de Schepping. Dit Bijbelleerhuis zal online
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aangeboden worden en gaat door via Zoom. Het wordt een boeiend programma, waarin we op weg gaan met verschillende
scheppingsteksten. Genesis 1, Psalm 8 en 104, Jeremia en Marcus 7 komen aan bod. Hoe kunnen wij vandaag in een grotere
verbondenheid leven met de aarde, en welke wijsheid en inzichten biedt de Bijbel ons? Kom het ontdekken in dit Bijbelleerhuis.
Inschrijving is vereist en kan door te mailen naar: j.a.deprenter@gmail.com. De datums zijn 6, 20 en 27 mei en 3 en 10 juni,
telkens van 14.30-16.30 uur. Na inschrijving ontvang je de link
naar Zoom. De verschillende bijeenkomsten zijn ook afzonderlijk
te volgen. Een flyer met het programma vindt u ook in deze kerkbode. Max. 30 deelnemers. Het online Bijbelleerhuis is gratis.
Bijbelbabbel op wandel
Al een tijdje gaat de Bijbelbabbel door in de buitenlucht. Vrij spontaan is een
programma
ont-staan:
uitwaaien – op verhaal komen bij elkaar – lezen –
bidden. Het blijkt een
goede formule te zijn, en
we komen nu om de twee
weken samen op zondag
van 14.00-16.00 uur. De
jongeren nemen soms
vrienden mee en dat is
hoopvol. Steeds doet het goed om elkaar in het echt te kunnen
zien. En als het zonnetje dan schijnt en de Bijbel opengaat, dan
is het werkelijk een heerlijke zondag.
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Lectio Divina
De online Lectio Divina is even gepauzeerd vanwege het online
Bijbelleerhuis. In de zomer volgt er wellicht nog een zomerreeks.
Op het youtubekanaal van Ds. Jannica de Prenter vindt u een
speellijst met 14 Lectio Divina’s.
https://www.youtube.com/channel/UCnFRFlct5vW_xAsZ5SeGHjw

Gezamenlijke regioviering
Ook de regionale samenwerking wordt voortgezet. Voor zondag
16 mei plannen we opnieuw een regionale viering over Johannes
17. Het is het hoofdstuk waar Jezus bidt tot de Vader dat zijn
leerlingen één mogen zijn, zoals hij en de Vader één zijn. Die
gedachte van verbondenheid in Jezus is uiteraard een prachtig
onderwerp voor een regionale viering.
Gemeentewandeling op 5 juni
Op 5 juni willen we weer een gemeentedag houden en we trekken
daarvoor naar Bulskampveld. Het programma is eenvoudig: samen wandelen en bijkletsen, een viering in de buitenlucht en als
afsluiter een hapje en een drankje. Met het aangekondigde buitenplan van de regering dat ingaat op 8 mei, zijn de vooruitzichten goed. Uiteraard hangt alles af van een gunstige ontwikkeling.
Het aanpassen van het programma en in het ergste geval, het
verplaatsen van deze dag, horen ook bij de mogelijkheden. Maar
we gaan uit van het positieve, en hopen op 5 juni op een fijne
gemeentedag. De boodschap is dan ook: schrijf u vooral in! Het
hele programma vindt u ook in deze kerkbode. Inschrijven is vereist, bij Jannica de Prenter, telefonisch of per mail: j.a.deprenter@gmail.com.

Ds. Jannica de Prenter
De Brugse Kerkbode,
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Gemeentenieuws Oostende
Kunst in de Hazegraskerk – tot half juni zal er werk te zien
zijn van Marie-Jeanne. In haar werk gaat ze op speelse wijze
om met klei, gips, (wrak)hout, objecten uit de
natuur of recyclagemateriaal. Hier een paar
afbeeldingen van haar tentoongestelde werk.

Agenda mei 2021
elke zondag

Vier de zondag!
Iedere zondag zal er iets gedeeld
worden om samen de zondag te
vieren

zondag 2 mei

11:00 uur viering met max. .. bezoekers – vooraf aanmelden
11:00 uur samenkomst

zondag 16 mei

(met max. ?? personen)

zondag 23 mei Pinksteren

11:00 uur oecumenische Pinksterviering in of voor de Hazegraskerk

elke maandag, woensdag en vrijdag

14 tot 17 uur Hazegraskerk open
– spring eens binnen

elke donderdagavond

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

+ online-regiodienst

Actuele Info vindt u op de website: www.protestantsekerkoostende.be
Dhr. Andries Boekhout
De Brugse Kerkbode,
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Eén van mijn leerlingen protestantse-godsdienst een
18-jarige jongen uit Oostende zoekt door omstandigheden op korte termijn een studio/appartementje in
Oostende of Brugge
(daar gaat hij volgend jaar studeren aan de hogeschool).
Weet jij iets?
Je kunt het me laten weten per mail of sms
Andries Boekhout
andries@protestantsekerkoostende.be
0491 31 22 00

Gemeentenieuws ‘De Hoeksteen’ Knokke-Heist
*Hoe gaat het met jullie?
-Nou, we mogen niet klagen.
*Wat gebeurt er dan allemaal, vertel het mij eens.
-Nou we hebben elke zondag eredienst in De Branding.
*Dus nog niet in de Anglicaanse kerk?
-Nee, we krijgen maar geen contact met ze. Maar afgelopen zondag hebben we toch avondmaal kunnen vieren.
*Mooi hoor. En verder nog iets?
-Nou ja de gebruikelijke dingen. Bijbelbespreking. En de video’s
natuurlijk.
*Wat voor video’s?
-Dat is ook onderdeel van het werk in Knokke. Video’s over allerlei bijbelse onderwerpen. Op maandag, woensdag en vrijdag,
om 12:30 zenden we live uit op YouTube.
*Hey, waar kan ik dat vinden?
-Heel makkelijk:
https://www.youtube.com/channel/UCGsYQRUUFnypYCAoByipoYg.
Of je zoekt naar “Robbert Veen”, dan kom je er vanzelf.
De Brugse Kerkbode,
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*Wat is dan het programma?
-Teveel om op te noemen. Bijbelstudies, regionale diensten samen met Brugge en Oostende, en natuurlijk de nieuwe vidcast.
* Wat is een Fit cast?
- Nee, een video-cast, een video-uitzending. Gaan we elke drie
maanden maken. Deze keer ging het over een belangrijk thema
uit de reformatie: over Sola Scriptura.

De samenvatting staat hier:
https://www.youtube.com/watch?v=vzjNGgTE3P8
En de hele uitzending kun je zien via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=S2p4Nr_YwmE
*Is dat die regionale samenwerking?
-Precies! Daar zijn we al een tijd mee onderweg en we vinden
steeds mooie nieuwe dingen om samen te doen.
*Dus je bent wel tevreden in Knokke?
-Jazeker! En doe jij de groeten aan de gemeente in Brugge?
* Reken maar!
Ds. Robbert Veen
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Nationaal nieuws
Nationale Hemelvaartsdienst
ProFest – het veelkleurige feest van de VPKB – is verbonden aan
Hemelvaartsdag. Dat kan dit jaar niet doorgaan. Maar er zal wel
een nationale online viering gehouden worden op 13 mei, met
medewerking vanuit vele districten. U kunt de dienst op 13 mei
volgen op het youtube-kanaal van de VPKB vanaf 09.00 uur.
De video zal ook nadien online blijven. Vanuit ons district werkt
interim-voorzitter ds. Peter Smits mee, en zijn er verschillende
getuigenissen. Heel hartelijk aanbevolen!
Comm VPKB/EPUB - YouTube
Https://www.youtube.com/channel/UC3LXOswv61Owi73PlaCpMvg

Tienerdag ProJop
Op 17 april stond de tienerdag van Projop gepland in Oostende.
Deze dag wordt uitgesteld tot september, in de hoop dat er dan
meer mogelijk zal zijn. Een ochtendprogramma, sport & spel, samen eten, een viering en vooral veel plezier zal op het programma
staan.
Materialen van de werkgroep Jodendom
De werkgroep Jodendom vertaalde met toestemming van de EKD
(Evangelische Kirche in Deutschland) een brochure over anti-semitisme. Jammer genoeg ligt het gevaar van antisemitisme
steeds op de loer. Net als andere vormen van discriminatie, herkennen we het niet altijd. Deze brochure geeft argumenten
waarom antisemitisme bestreden moet worden, en vele praktische voorbeelden. Antisemitisme is immers godslastering en zou
niet mogen bestaan. Het is voor gemeenten een handreiking voor
gesprek. De brochure staat integraal op de site van de kerk bij
het materiaal van de Werkgroep Jodendom en zal binnenkort
ook ter beschikking worden gesteld in de kerken. Daarnaast
schreef ds. Marieke den Hartog een overdenking over de Sabbat
vanuit Rabbijns perspectief voor de landelijke Israëlzondag op 2
mei.
De Brugse Kerkbode,
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Studiedag contextueel Bijbellezen
Naar aanleiding van de Bijbelkring over leven in coronatijd die
vorig jaar doorging in zowel Brugge als Antwerpen, organiseert
de commissie vorming een studiedag over contextueel Bijbellezen: een bijzondere en verrijkende methode waarin de eigen
unieke context van lezers volop meedoet. Het wordt een bijzondere samenwerking met medewerking uit ook de Franstalige districten. Deze studiedag is er voor de hele VPKB en zal tweetalig
zijn (FR/NL), met presentaties, een liturgisch moment en workshops. Onthoud alvast de datum van woensdag 27 oktober.
Houd ook de nieuwsbrief van Vorming in de gaten voor meer info.
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Verhuisbericht
Mevr. Erna Sette verhuisde en verblijft nu permanent in WZC ‘De Zeventorentjes’, aan de St.-Lucaslaan 50, 8310 Assebroek (kamer C112). Naar
omstandigheden maakt ze het goed, al is dit uiteraard een grote verandering. We hopen dat ze zich snel thuis mag voelen.
Gedicht bij één jaar afstand houden
Wij konden niet anders
doen dan wij deden,
dus deden wij elkander zeer.
Het één brengt niet zelden
het andere mede;
niets bleef hetzelfde als weleer.
Het ergste leed
lijkt inmiddels geleden,
verdriet en woede
zijn alweer verleden tijd,
en in het licht der rede
komt alles enkel hierop neer:
Het langste leven is te kort voor
wat wij samen wilden bereiken.
Maar sluit, mijn lief,
daarbij niet uit
dat ook eens dit vergaat.
Dan wordt de wijde boog
waarin wij elkaar ontwijken
de cirkel die ons binnensluit.
Jean-Pierre Rawie 1951 Scheveningen
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Van de kerkenraad
Verkiezingen leden kerkenraad
De ambtstermijn (4 jaar) van 3 kerkenraadsleden, de heren Jan
van Groenigen, Patrick Hellebuck en Albert Eversen, verstrijkt
dit jaar in september. Jan van Groenigen stelt zich niet herkiesbaar. We zoeken dus naar leden die zich verkiesbaar willen stellen. Stemgerechtigde leden kunnen per mail of schriftelijk kandidaten voordragen bij onze dominee. De verkiezing zal plaats
vinden in september 2021.
Bevraging hervatting erediensten
De kerkenraad denkt steeds na over de mogelijkheden voor het
hervatten van onze erediensten. Nu steeds meer versoepelingen
in het verschiet liggen, is het moment aangebroken om daarin
concrete stappen te zetten. De kerkenraad zal daarom starten
met een bevraging in de gemeente. Een tweede overbruggingsperiode in de St.-Walburgakerk hoort tot de mogelijkheden,
maar ook verschillende diensten in kleine groepjes in ’t Keerske
is genoemd. Via de gemeentemail en/of per telefoon voor wie
geen mail heeft, zullen we u de verschillende mogelijkheden en
plannen laten weten, zodat u rustig kunt nadenken over uw
voorkeur. U wordt vervolgens opgebeld door één van de kerkenraadsleden zodat u in een persoonlijk gesprek uw mening kunt
geven.
De Kerkenraad

Onze Goede Doelen
Mensen die het financieel al moeilijk hadden, hebben het door
Covid-19 bijna altijd nog moeilijker gekregen en de groep is,
vooral in de grote steden, ook nog groter geworden.
Dit wordt bevestigd door het aantal mensen dat een beroep op
de Voedselbanken doet. Het gaat inmiddels per maand om
De Brugse Kerkbode,
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180.000 kinderen en volwassenen en de Voedselbanken zijn in
het nieuws geweest door hun oproep om steun.
Meest sprekend voor de werking van de 9 regionale Voedselbanken in België is het inzamelen van voedseloverschotten die via
distributiecentra worden verdeeld naar meer dan 600 lokale verdeelpunten verspreid over heel België.
De regionale Voedselbanken werken samen in een Federale organisatie die op zijn beurt is aangesloten bij de Europese Federatie en krijgt daardoor ook Europese hulp in de vorm van gratis
producten. De website www.foodbanks.be/welkom geeft landelijke info, www.foodbank-westvlaanderen.be laat zien hoe er in Kuurne wordt
gewerkt.
De voedseloverschotten van producenten, supermarkten en veilingen zijn gratis en bij de inzameling en het verdelen van gratis voedsel worden er duizenden vrijwilligers ingezet. Dat er desondanks veel geld nodig is om de organisatie rond te krijgen zal voor iedereen duidelijk zijn.

Onze diaconie steunt de Voedselbanken en u kunt op uw beurt
ons steunen. U kunt ook rechtstreeks overschrijven op de Belgische Federatie van Voedselbanken (BE57 0012 3161 2535) of de
Voedselbank West-Vlaanderen (BE02 0682 1093 7540). Beide
geven fiscale attesten en het komt allemaal ten goede van hetzelfde doel: voedseloverschotten voor mensen met voedseltekorten.
De Diaconie

De Brugse Kerkbode,

MEI 2021, bladzijde 23

Vacature museummedewerker Horebeke

Protestants Museum ‘De Geuzenhoek’ te Horebeke zoekt een museummedewerker (m/v). We bieden een functie aan in deeltijd. Het museum is gelegen in de ‘Geuzenhoek’ en maakt deel uit van het bijzondere patrimonium
van de plaatselijke protestantse kerk. In de afgelopen jaren is het museum
gerenoveerd en is er een masterplan opgesteld. In het masterplan is de
missie van het museum als volgt verwoord:
‘De Geuzenhoek, met het museum als middelpunt, moet in
2025 dé plaats in Vlaanderen zijn geworden, waar je naartoe
gaat, als je het protestantisme wilt ontdekken, zowel voor kinderen, tieners, volwassenen als senioren. Daarnaast willen we
meer in beeld komen als interessante toeristische bestemming
in de regio de Vlaamse Ardennen.’

Profiel medewerker museum:
We zoeken iemand (m/v) die meelevend lid is van een protestantse of
evangelische gemeente. Een medewerker met goede communicatieve
vaardigheden, die graag initiatief neemt en die passie heeft voor geschiedenis.
Kennis/vaardigheden:
• Theologische, historische of pedagogische opleiding.
• Degelijke Bijbelkennis.
• Kent de geschiedenis van het protestantisme (Luther, Calvijn), de
Geuzenhoek en het protestantisme in Vlaanderen/België of is bereid zich hierin te verdiepen.
• Durft initiatief te nemen én wil samenwerken.
• Vaardig met computers.
• Ervaring met werking musea is een voordeel.
Taken:
• De tentoonstelling (vast, wisselend) mee helpen samenstellen en
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•
•
•
•
•
•

moderniseren.
Programma’s samenstellen voor scholen en andere groepen bezoekers.
PR: contact leggen met scholen en andere potentieel geïnteresseerde
groepen.
Meehelpen om activiteiten als lezingen of concerten te organiseren.
Rondleidingen geven, het museum openhouden (als onderdeel van het
team).
Het archief bijhouden.
Contact onderhouden met museumbestuur, de kerk (plaatselijk, district).

En verder:
De medewerker zal ermee akkoord moeten gaan, dat een deel van de werktijd niet bestaat uit vaste uren maar flexibel ingevuld zal worden. Maar
we vragen niet alleen, we hebben ook wat te bieden: de museummedewerker zal mogen rekenen op praktische ondersteuning van de dominee en
van een begeleidingscommissie. Hoewel we veel hechten aan samenwerking, krijgt de nieuwe werknemer ook de nodige vrijheid om zijn/haar
taken wat tijd en inhoud betreft, zelf in te delen.
De wedde bedraagt 1.907,33€ bruto per maand. Hierbij moet worden vermeld er geen bijkomende onkostenvergoeding is voorzien voor reizen en
telefoneren. Een deel van de wedde (20%) is bestemd om deze kosten te
dekken.
Contact:
Reageren op deze vacature kan tot 21 mei. Gelieve uw sollicitatie of
eventuele vragen te richten tot ds. Simon van der Linden: 055-613352 of
ds.s.f.vanderlinden@gmail.com.

Voor de kinderen
In het bijbelboek Handelingen 2: 1 – 21 kunnen
jullie het boeiende verhaal van Pinksteren nog
eens lezen.
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Vers 3 en 4:

“Er was iets dat op vuur
geleek en zich over iedereen verdeelde.
Zo kwam de Heilige
Geest in alle gelovige,.”
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Online Erediensten
De online diensten zijn beschikbaar vanaf 9.00 uur
en worden bekend gemaakt via mail, website en facebook.

ZONDAG 2 mei
Thema
Lezen
Predikant
Lector

Twaalf spreuken over wijze woorden
Fragmenten uit Spreuken 12‒25
Jacobus 3:1-12
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. M. Lammens
ZONDAG 9 mei

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

ZONDAG 16 mei REGIODIENST
Thema
Lezen
Predikant

Opdat zij allen één zijn
Johannes 17:1-26
Ds. R. Veen -predikant de Hoeksteen Knokke
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. Andries Boekhout -pionier Oostende
ZONDAG 23 mei PINKSTEREN

Thema
Lezen
Predikant
Lector

Spraakverwarring
Genesis 11:1-8; Spreuken 18:2-8, 10, 12-13 en
20-21; Handelingen 2:1-13
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. P. Hellebuck
ZONDAG 30 mei

Thema
Lezen
Predikant
Lector

Een wijs mens houdt de vrede in ere
Spreuken 17:1, 4-10, 11-20
Jacobus 3:13-18
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
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ZONDAG 6 juni
Thema
Lezen
Predikant
Lector

Wijsheid en recht gaan hand in hand
Spreuken 28:1-6, 8-10 en 12-18
Lucas 6:31-35
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. M. Lammens
ZONDAG 13 juni

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

Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd
via de gemeentemail, website en facebook.
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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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