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Inleidend woord
In deze kerkbode is er weer veel nieuws te lezen. In de overdenking blijven we nog even in de sfeer van het boek Openbaring en
leest u over Johannes’ visioen over het levende water en de levensboom die ontspringen aan de troon van God (Op 22:1-5). In
Oostende wordt moedig verder gepionierd, en onze broeders en
zusters in Knokke verhuizen terug naar hun vertrouwde ‘Hoeksteen’. Ook is er nationaal nieuws: Jeannine Rogier blikt terug
op de klimaatmars in Brussel, en verder leest u ook over de synodevergaderingen die in november zullen plaatsvinden. Daarnaast is er ook nieuws uit de oecumene en interlevensbeschouwelijke dialoog. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier.
Ds. Jannica de Prenter
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Overdenking: de Levensboom in de hemel
Openbaring 22:1-5
1Hij

liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als
kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2In het midden van
het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom,
die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom
brachten de volken genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust.
De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen
hem vereren 4en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.
5Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de
zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen
als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Een blik op het eeuwig leven
Zoals een verwelkend herfstblad,
zo teer geworden – bijna doorzichtig en het zonlicht dat door
de nerven schijnt: zoiets moet
Johannes wellicht ook gezien
hebben in zijn visioenen. Het
boek Openbaring eindigt in
hoofdstuk 22 met een visioen
Herfstbladeren in de zon © Unsplash
over levend water en de levensboom die nimmer verdort: een doorkijkje naar het vernieuwde
leven waar geen pijn meer is of lijden, maar enkel nog licht,
vreugde en een volkomen vervuld zijn door Christus. In deze
overdenking neem ik u mee naar Openbaring 22: een ontroerend
gedeelte waar het begin en het einde van de Bijbel samenvloeien
in een hemels visioen dat vol is van genade en eeuwig licht.
Nieuw Jeruzalem
Openbaring 22 gaat verder waar het vorige hoofdstuk eindigt.
Wanneer alle strijd gestreden is en alle zonden verzoend zijn, ziet
Johannes het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel, ‘bij God
vandaan’ (Op 21:2). Hij ziet een stad van goud. Haar straten
schitteren en fonkelen als glas, maar een tempel is er niet (Op
21:23). Helder heeft Johannes voor ogen waar het werkelijk op
aankomt. De gouden stad is een beeld van waarachtigheid en
zuiverheid. Het gaat niet langer om een gebouw van steen, marmer en hout, maar om de Heer en het Lam die wonen in de
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binnenruimte van het hart van elke gelovige. Zij zullen de nieuwe
tempel zijn van de christelijke gemeente. Het nieuwe Jeruzalem
gaat niet alleen over de eindtijd. Wanneer Johannes spreekt over
een nieuwe schepping en een nieuw Jeruzalem, dan gaat het ook
over het hier en nu. Het gaat om onze wereld die nu al vernieuwd
mag worden, deze wereld waar nu nog zoveel mensen lijden aan
verdriet, eenzaamheid en pijn. In die wereld mag het licht van
Christus ten volle door de wolken breken.
Rivieren als kristal
In Openbaring 22 laat Johannes twee beelden samenvloeien: het
nieuwe Jeruzalem wordt kunstig verbonden met beelden van
schepping, bloei en vruchtbaarheid. De gouden stad is een waterrijke hof geworden. Johannes ziet hoe aan de troon van God
en het Lam een rivier ontspringt. Het gaat niet om een klein
stroompje, maar om een weelderige rivier: water dat tintelt en
bruist, dat weerkaatst in de zon; water zo helder en zuiver als
kristal. Wat Johannes ziet, doet sterk denken aan het visioen in
Ez 47:1-12. Net als Johannes stond Ezechiël in een wereld waar
oorlog alles dat groeit en bloeit in vuur en as legt. De tempel in
Jeruzalem is al lang verwoest, maar Ezechiël ziet hoe waterstromen onder de drempel van de tempel vandaan vloeien en in alle
richtingen stromen. Het hele land wordt ermee bevloeid en zelfs
het water van de Dode Zee wordt zoet. Overal waar het water
stroomt, wemelt het en krioelt het van het leven (Ez 47:8-9). En
Ezechiël ziet groene oevers met ‘heel veel bomen’ (Ez 47:7).
Levend water
In dat water, zo schrijft Johannes in vers 1, is ‘leven’. Johannes gebruikt hier het woord zoé:
een woord dat in het Nieuwe Testament verwijst naar het leven in
al haar volheid, een leven vervuld van Geest en waarheid. Dit
leven overstijgt het biologische
(bios), vergankelijke leven dat
Stromend water © Unsplash
sterft aan zichzelf. Het gaat om
vernieuwd en herscheppend leven. Ook de evangelist Johannes verbindt
dit eeuwige leven met water:
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Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer
dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron
worden waaruit water welt dat eeuwig leven geeft.
Johannes 4:14

Boom geplant aan water
Maar Johannes kan nog verder kijken: aan de oevers van de rivier ziet
Johannes de levensboom staan (Op 22:2), en zo neemt hij ons mee naar
de tuin van Eden, de waterrijke hof waar in het midden de levensboom
geplant staat (Gen 2:9). Maar de hemelse boom die Johannes ziet geeft
niet éénmaal per jaar, maar elke maand zijn vruchten: vruchten die genezing brengen voor alle volken. Al in het boek Spreuken wordt de levensboom verbonden met de wijsheid die van God uitgaat (Spr 3:18). In
de hemel ontspringt een bron: water dat naar beneden sijpelt – zoals
water van de bergen naar beneden daalt en de velden en de dalen bevloeit. Zo is Gods wijsheid ontsprongen in Jezus – die Zoon Davids,
stronkje van Isaï, reisje waaruit het recht ontspringt (Jer 23:5; 33:15).
Hij is de gerechte, een boom geplant aan stromend water; zijn bladeren
verdorren niet: alles wat hij doet komt tot bloei en rijpt tot zin. En hij
nodigt ons uit om zijn woorden in te drinken, zodat stromen van zegen
ook in onze harten mogen ontspringen (cf. Joh 7:37-38):
Laat wie dorst heeft komen,
laat wie dat wil vrij drinken
van het water dat leven geeft.
Openbaring 22:17

Jezus als levensboom © https://www.clement.org/
about/art-architecture/tree-life
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Voorbij de vloek
De stad die Johannes ziet is beeld van de gemeenschap met
Christus voorbij alle dood en pijn. Het Griekse woord katathema
(Op 22:3) is een zeldzaam woord, maar is zonder twijfel een equivalent van het Hebreeuwse ḥēręm, dat meestal vertaald wordt
met ‘ban’. Er is geen vervloeking meer, niets dat nog uitgebannen
of uitgeworpen moet worden. Geen kwaad, geen jaloezie of afgunst. Er is enkel zegen en alles is goed: een volkomen verbondenheid in Christus. In het midden van de gouden stad staat de
troon van God en van het Lam. Zij die hem toebehoren dienen
hem. Met hun eigen ogen zien ze Christus. Niet meer als een
waas, maar helder als een spiegel, een zee van glas. Ze zien van
aangezicht tot aangezicht. Als een teken van hun trouw en verbondenheid met God staat zijn heilige Naam op hun voorhoofd
geschreven. Zij die zuiver zijn van hart: zij zullen God zien (Matt
5:8). Zij behoren hem toe en Hij is hun God.
De Heer is hun licht
Er is geen lijden meer, geen honger en geen dorst en de zon steekt
niet meer met haar hitte (Op 7:16). Alle tranen zijn uit hun ogen
gewist. Nooit meer wordt het nacht en zelfs het zonlicht hebben ze
niet langer nodig, wat de Heer zelf is hun licht. Helder als nooit tevoren schittert de Morgenster, de wortel Davids. Verenigd met
Christus, de zon van Gods gerechtigheid, leven zij en brengen zij
hem dank. Met de engelen mee, zingen zij een hemels loflied tot eer
en glorie van God de Vader en van het Lam. Wij mogen geloven en
vertrouwen dat zij die nedering van hart zijn met Hem verenigd zullen worden, want voor hen is het koninkrijk van God (vgl. Matt 5:3).
Of zoals het oude ‘in Paradisum’ zo mooi zingt:
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs;
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem.
Moge het koor van de engelen u ontvangen
en moge u met Lazarus, eens een arme,
de eeuwige rust ontvangen.

Mogen wij hem altijd blijven verwachten, en uitzien naar de dag
waarop God alles zal vernieuwen: de hemel en de aarde. En mogen wij zeggen: Amen! Kom, Here Jezus, kom!
Ds. Jannica de Prenter
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Wel en wee
Wim en Ella Buijs melden verdrietig nieuws: Ella gaat steeds
verder achteruit, en een naderend afscheid lijkt aanstaande te
zijn. Op hun eigen verzoek werd er al gesproken over de afscheidsdienst en de teksten en liederen die dan moeten klinken.
Ella heeft veel pijn en is zwaar vermoeid, maar ze houdt zich
sterk. Dankbaar zijn ze voor de kaart en de mooie bos bloemen
die hen na de eredienst op 24 oktober werd aangeboden namens
de gemeente. Telefoontjes, een kaartje, meeleven in gebed, een
kort bezoekje: het wordt allemaal zeer gewaardeerd, want juist in
deze tijd van afscheid is er behoefte aan contact. Psalm 121 is een
troostende tekst die Ella zeer dierbaar is. Tijdens het huisbezoek
op 12 oktober spraken we over de bergen en de regenboog die Wim
en Ella hadden gezien tijdens één van hun wandeltochten. We lazen samen Psalm 121 in de vertrouwde Statenvertaling. Aan het
einde van deze regenachtige dag, braken de zonnestralen toch nog
even door de wolken en stond er een regenboog boven Brugge.
Juist op deze dag moest het zó zijn: het teken van zijn verbond in
de hemel. De Wachter van Israël waakt over ons gaan en ons komen. Hij houdt ons vast, ook als het nacht wordt in ons leven.
Psalm 121 (SV)
1Een

lied van Hammaälôth.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
van waar mijn hulp komen zal.
2Mijn hulp is van de HEERE,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3Hij zal uw voet niet laten wankelen;
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet
sluimeren, noch slapen.
5De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw, aan uw rechterhand.
6De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
7De HEERE zal u bewaren van alle kwaad;
uw ziel zal Hij bewaren.
8De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren,
van nu aan tot in der eeuwigheid.

Ds. Jannica de Prenter
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Gemeentenieuws Brugge
Voleindingszondag
Op zondag 21 november, de
laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we Voleindingszondag en zal er bijzondere aandacht zijn voor
rouw en verdriet. De troostende woorden uit Openbaring 21 zullen klinken, en er
zal ook een herdenkingsmoment zijn, waarin de overledenen in onze gemeenschap, maar ook de slachtoffers van de
corondapandemie herdacht zullen worden. Als u een dierbare
hebt die u graag vernoemd wilt hebben, gelieve dit dan tijdig door
te geven aan ds. Jannica de Prenter.
Nadenken over pionieren
Ondertussen zijn Andries en Alida Boekhout bijna 5 jaar aan het
pionieren. De tijd is dus aangebroken om met elkaar na te denken over een aantal belangrijke vragen: wat is er tot nu toe opgebouwd? Wat lukte wel en wat lukte niet? En hoe kunnen we
de eerste stappen gaan zetten in de richting van een bestendiging van het werk? Met een kleine denkgroep van mensen uit
Brugge en Oostende willen we het komende jaar in vier bijeenkomsten met elkaar gaan nadenken over de toekomst. We zijn
dankbaar dat enkele kerkenraadsleden meedoen, maar ook gemeenteleden uit Brugge zijn welkom om deel te nemen aan de
gesprekken. Hebt u zin om mee te denken over het pioniersproject
in Oostende, en hebt u creatieve ideeën over gemeenteopbouw en
samen kerk-zijn? Geef u dan op bij ds. Jannica de Prenter.
Gemeentedag Oostende
Op zondag 5 december trekken we naar Oostende voor een gemeentedag met onze zusters en broeders van de Hazegraskerk.
Er is een gezamenlijke Avondmaalsdienst en er wordt een middagprogramma voorzien. Voor de lunch zijn we op zoek naar drie
tot vier mensen die iets mee willen brengen. We denken aan
koude gerechtjes zoals pasta- of aardappelsalade, gevulde
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tomaatjes of een quiche. Gelieve in te schrijven voor deze dag. U
kunt op het mededelingenblad aangeven of u een gerechtje wilt
meebrengen, en of u hulp nodig hebt met vervoer. Opgave per
mail is ook mogelijk bij de predikant. Onze eigen kerk zal op deze
dag gesloten zijn. Maaltijd en koffiemoment onder voorbehoud!
Adventskalender ‘in een ander licht’
Tijdens de eerste adventsdienst op 28
november zijn er Adventskalenders
van het magazine ‘Petrus’ (PKN) om
mee te nemen. Daarin staat het boek
Openbaring centraal. Bij elke dag is er
een korte overdenking, aangevuld met
gebeden, liederen en gespreksvragen.
Mondmasker verplicht
Vanaf zondag 31 oktober is het weer verplicht om tijdens de gehele eredienst een mondmasker te dragen. Andere wijzigingen
bleven gelukkig uit. Vergeet dus niet uw mondmasker mee te
brengen naar de kerk.
Koffie na de dienst op pauze
De luchtkwaliteit blijkt in het koffiezaaltje moeilijk te hand-haven.
We zitten al snel boven de 900ppm. Na de verstrengde coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten om de koffie na de dienst voorlopig stop te zetten. We willen nu eerst afwachten hoe de situatie
zich verder ontwikkelt en zullen dan bekijken of de koffie na de
dienst veilig aangeboden kan worden. We hopen op uw begrip.
Bijbelstudie: ‘dit is mijn lichaam’
U bent ook van harte welkom op de Bijbelstudiereeks ‘dit is mijn
lichaam’. We lezen uit de Bijbel en denken samen na over de
vraag wat het betekent om samen ‘lichaam van Christus te zijn’.
Voor wie dit wenst is er vooraf een eenvoudige broodmaaltijd om
12.30 uur. De Bijbelstudie begint om 13.30 uur. Datums: donderdag 11 november en 2 december.
Bijbelbabbel
De Bijbelbabbel komt om de twee weken samen in ’t Keerske.
Ook met onze jongvolwassenen denken we samen na over het
thema ‘verbondenheid’ en ‘samen kerk-zijn’ in een verbrokkelde
samenleving. We zijn dankbaar voor de verrijkende gesprekken.
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Kerstzangavond: bloeien in de nacht
Op zaterdagavond 18 december om 20.00 uur zal er - als de coronamaatregelen dit toelaten – een kerstzangavond in ’t Keerske gehouden
worden rond het thema ‘bloeien in de nacht’. Ontdek opnieuw het
kerstverhaal over het kindje van
de vrede, een roos die ontluikt, de
vrede die in een koude winternacht tot bloesem komt. Zing mee
met het koor en laat je ontroeren
door oude en nieuwe kerstliederen. Gezien de huidige omstandigheden, zal er achteraf geen
glühwein aangeboden worden.
Overzicht activiteiten
VRIJDAG 5 NOVEMBER

19.30 UUR

BIJBELBABBEL

MAANDAG 8 NOVEMBER

18.30 uur

Koor

DONDERDAG 11 NOVEMBER

12.30 tot
16.00 uur

Broodmaaltijd + Bijbelstudie ‘dit
is mijn lichaam’

ZATERDAG 13 NOVEMBER

Synodevergadering

MAANDAG 15 NOVEMBER

18.30 uur

Koor

VRIJDAG 19 NOVEMBER

19.30 uur

Bijbelbabbel

ZATERDAG 20 NOVEMBER

Synodevergadering

MAANDAG 22 NOVEMBER

18.30 uur

Koor

ZATERDAG 27 NOVEMBER

9.30 uur

Districtsvergadering: online of in
Gent (onder voorbehoud)

ZATERDAG 27 NOVEMBER

14.00 uur

Panelgesprek tijd voor afscheid

MAANDAG 29 NOVEMBER

18.30 uur

Koor

DINSDAG 30 NOVEMBER

19.30 uur

Kerkenraad

DONDERDAG 2 DECEMBER

12.30 tot
16.00 uur

Broodmaaltijd + Bijbelstudie ‘dit
is mijn lichaam’

ZONDAG 5 DECEMBER

11.00 uur

Gemeentedag in Oostende

MAANDAG 6 DECEMBER

18.30 uur

Koor

Ds. Jannica de Prenter
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Nationaal nieuws
Studiedag Vorming op 27
oktober
Op woensdag 27 oktober ging
aan de faculteit in Brussel de
studiedag over contextueel
Bijbellezen door. Er mag teruggekeken worden op een
geslaagde tweetalige studieStudiedag Contextueel Bijbellezen ©Bert Dicou
dag waarbij studenten, predikanten, en medewerkers van de VPKB elkaar ontmoetten. De
hoofdlezingen werden verzorgd door prof. Jeanine Mukaminega
en ds. Jannica de Prenter. De workshops waren beklijvend en
nodigden uit tot gesprek; de Lectio Divina aan het einde van de
dag bracht de deelnemers in een sfeer van kalmte en bezinning.
Het materiaal wordt binnenkort beschikbaar gemaakt via de
website van VPKB-Vorming. De commissie Vorming dankt iedereen van harte die meegewerkt heeft aan deze dag.
Synodevergadering op 13 en 20 november
Op zaterdag 13 en 20 november zal de synodevergadering doorgaan aan de campus van de UCL in Sint-Lambrechts Woluwe.
Bijzondere aandacht zal besteed worden aan ‘eigentijds kerkzijn’ en het nieuwe voorstel over het statuut van de pioniers in
de VPKB. Namens onze gemeente is ds. Jannica de Prenter afgevaardigd om deel te nemen.
Bijzondere synodevergadering op 19 maart 2022
Op zaterdag 19 maart zal er een bijzondere synodevergadering
doorgaan rond het belangrijke vraagstuk over schepping en klimaatverandering. Het nadenken over noodzakelijke aanpassingen in onze levensstijl wordt ook in de kerk steeds belangrijker.
In het kader van de klimaattop die van 31 oktober tot 12 november zal plaatsvinden in Glasgow, stelde de werkgroep KidS voor
om op 31 oktober te bidden voor de schepping: om solidariteit,
wijsheid en moed:
https://nl.protestant.link/events/oproep-tot-gebed-voor-hetwelslagen-van-de-klimaatconferentie-cop26/
De Brugse Kerkbode,

NOVEMBER 2021, bladzijde 11

10 oktober 2021
Mars voor een verantwoordelijk klimaatbeleid.
Beleidsmensen hebben soms een duwtje in de rug nodig om onpopulaire maar noodzakelijke maatregelen te nemen. Zoals nu, in het
vooruitzicht van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in
Glasgow (31/10 tot 12/11/2021).
Voor dat duwtje
zorgden tienduizenden burgers
van diverse pluimage. Ook de
Verenigde Protestantse kerk in
België had verantwoordelijkheid genomen en
opgeroepen om
deel te nemen.
In het geloof dat
de zorg voor de
schepping en al
wat daarin is,
ons is toevertrouwd en dat wij
wel degelijk onze
broeders hoeders
zijn, stapten wij
ook mee op.
Het
was
een
beetje
zoeken
naar onze geloofsgenoten in
die massa.
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Achter een bescheiden VPKB-vlag, een vlag van Ecokerk, de Sint- Michielsbeweging, Broederlijk delen, wezen christenen nu niet de weg,
zoals ooit, maar ze waren er wel nog, gelukkig!
Immers, op de voorspelbare enorme gevolgen van de klimaatveranderingen reageren met: “Het zal mijn tijd wel duren”; “Ze zullen er wel iets op vinden”;
“Zo erg zal het wel niet zijn” of “Het
staat allemaal al in Openbaringen”, is
niet echt een christelijk getuigenis,
dacht ik.
Maar kijk daar in het hoekje, dat fiere
bord: “BID EN WERK voor onze planeet
AARDE”. Daar past, zowel voor de kerk
als voor het klimaat, een hoopvol:
”Amen!”

Jeannine Rogier

Klimaatmars Brussel - foto: Arnaud Ghys
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Het Vredeslicht komt weer naar Brugge
Wij hebben een vlammetje voor jou
Elk jaar kijken we ernaar uit en op 22 december is het zover. Dan ontvangt stad
Brugge een vonk van het internationale Vredeslicht. Het wordt om 18.30 uur in ontvangst genomen tijdens een sfeervolle ceremonie in de Magdalenakerk en wordt van
daaruit over gans Brugge verspreid.
Een klein vlammetje is genoeg om duizenden kaarsen aan te steken. Één sprankeltje
hoop is genoeg om mensen over de hele wereld met elkaar te verbinden. Dat is de boodschap die we met het
Vredeslicht willen brengen. Het Vredeslicht dat sinds 1986 jaarlijks in de geboortegrot te Bethlehem door een kind wordt aangestoken en van daaruit zonder doven naar Wenen wordt overgebracht om zich verder te verspreiden.
Vrede begint bij jezelf, moeten de Brugse organisatoren gedacht
hebben. En zo is het ondertussen traditie geworden om de komst
van het Vredeslicht in Brugge voor te bereiden met een groepje
mensen van diverse levensbeschouwingen. Samen gaan we op
weg, denken we na hoe we iets gemeenschappelijks kunnen creeren zonder onze eigenheid te verliezen. Het is soms drempels
overwinnen en water bij de wijn doen. Maar is het niet net daar
waar meningen verschillen, we ook het meest van elkaar kunnen
leren? De kaars wordt niet toevallig ontstoken op een plek waar
zo vele culturen en levensbeschouwingen samenleven, waar conflict nooit veraf lijkt. Want net daar waar vrede en verbondenheid
het minst evident zijn, betekenen ze zó veel.
En toch… Gaandeweg beseften we dat we eigenlijk ook veel gemeenschappelijk hebben. Want of we nu geloven of niet, of we
nu onze inspiratie uit de Koran, de Bijbel of de natuur halen,
uiteindelijk willen we allemaal een wereld waarin iedereen zich
thuis kan voelen.
De Brugse Kerkbode,

NOVEMBER 2021, bladzijde 14

Het ontvangstmoment in Coronatijd op 16 december 2020 in de Magdalenakerk in
Brugge © YOT.be

Dáárom besloten we vorig jaar om het niet bij een ontvangstceremonie via livestream te houden. In een periode waarin hoop zo
veraf leek, waarin mensen snakten naar verbondenheid, maar
amper konden samenkomen, was de boodschap van het Vredeslicht belangrijker dan ooit. En als de Bruggelingen niet tot bij het
Vredeslicht mochten komen, dan zouden wij het licht tot bij de
Bruggeling brengen! We deden een oproep bij de buurtcomités
en het begin van een nieuwe traditie was geboren.
Hans de Vliegher vertelt
Hans De Vliegher van buurtcomité Brugse Metten zette vorig jaar
mee zijn schouders onder het initiatief. We vroegen Hans naar
zijn ervaring.
Hoe heb je vorig jaar precies geholpen bij de verspreiding van het
Vredeslicht?
Na de officiële ontvangstceremonie gaf onze burgemeester het
Vredeslicht door aan de Brugse buurtcomités. Met fakkels wandelden we individueel of met twee een uitgestippeld parcours
door de Brugse straten. Onderweg staken we kaarsjes aan die
mensen hadden buitengezet. Toen we de vraag kregen om hieraan mee te werken, was ik meteen enthousiast. Ik vind het
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symbolisch zeer sterk. In coronatijden, wanneer we elkaar amper zagen, brachten we zelf het licht naar de mensen.
Wat waren de reacties?
Je voelde wel dat veel mensen dit een mooi initiatief vonden. Op
heel wat plekken stonden kaarsjes op de vensterbank of aan de
voordeur. Een paar dagen voordien hadden we onze route al eens
gewandeld om flyers in de bussen achter te laten. Zo wisten de
mensen wanneer ze een vonk konden ontvangen. Natuurlijk waren er ook heel wat huizen waar er geen beweging was. We moeten mensen daar niet in forceren, vind ik. Wat me vooral bijblijft
is hoe enthousiast sommige bewoners waren. Er waren mensen
die naar buiten kwamen om ons aan te moedigen. Soms zelfs
met koffie of snoep!
Waarom vind je het belangrijk om hieraan mee te werken?
In een stad dreigen we soms onze eigen buren niet meer te kennen. Precies om die reden zijn we 15 jaar geleden ook gestart met
ons buurtcomité in de Brugse-Mettenstraat. Om mensen samen
te brengen. En dat is precies wat we met het Vredeslicht ook
willen doen: mensen verbinden, op een vrijblijvende manier. Ik
vind het belangrijk dat iedereen in zijn of haar eigenheid een
plekje krijgt in onze stad. Die diversiteit zie ik ook in de organisatie van het Vredeslicht. Het wordt getrokken door een groepje
mensen vanuit verschillende levensbeschouwingen. Dat vind ik
enorm mooi.
Wat betekent het Vredeslicht voor jou?
Het is een enorm krachtig symbool, een manier om te tonen dat
we zelfs in donkere tijden mekaar kunnen vinden. Wanneer we
over vrede spreken, denken we al snel aan conflictgebieden, aan
de situatie in Afghanistan bijvoorbeeld. Maar het begint ook hier.
Wij hebben het hier goed, maar ook hier hebben we onderlinge
ergernissen. Vaak is dat omdat we mekaar niet genoeg beluisteren. Als we hier al kunnen beginnen met iedereen op een respectvolle manier een plek te geven, dan denk ik dat we al een
heel stuk verder zijn. Het is als een steen in een kikkerpoel
gooien, met kringen die ver uitdijen.
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Doe je dit jaar opnieuw mee?
Zeker! Vorig jaar hebben we voor het eerst zelf het vuur buiten
de kerk gebracht, omdat de ontvangstceremonie noodgedwongen
in besloten kring moest plaatsvinden. Dit jaar kan het hopelijk
allebei voor een groot publiek, zodat het Vredeslicht voor elke
Bruggeling een hoopgevend symbool mag worden.
Heb je zelf nog een laatste boodschap?
Eigenlijk heb ik geen complexe boodschap. Ik ben maar een bescheiden schakeltje, zoals we allemaal kleine schakeltjes zijn. En
als we allemaal op onze eigen manier voor elkaar zorgen, dan
komt de rest wel.

Wil jij dit jaar ook een vlammetje?
Kom dan naar de ontvangstceremonie op 22 december om 18.30
uur in de Magdalenakerk of kijk via livestream.
Volg ons online, om te zien waar je het licht nog kan ophalen.
- facebook.com/VredeslichtBrugge
- www.yot.be

Vredeslicht Brugge is een initiatief van YOT, stad Brugge, huisvandeMens, Parochie Sint-Donatianus, Verenigde Protestantse Kerk en Adventkerk, met steun van
de Orthodoxe Kerk, Moslimgemeenschap, Hindoeïstische en Boeddhistische gemeenschappen.

Esther Neyts – HuisvandeMens
Verschenen in Kerk & Leven
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Nieuws uit de Oecumene &
interlevensbeschouwelijke dialoog
Vormingsmoment: Jezus delen met vluchtelingen
Pinkstergemeente de Kruispoort nodigt ons van harte uit voor een vormingsmoment op maandag 15 november om 20.00 uur. In samenwerking met de organisatie Gave Veste is er in gebouw Tabor een interkerkelijke ontmoeting rondom gastvrijheid en het delen van het evangelie met
vluchtelingen. De focus ligt daarbij op ontmoeting en het praktisch op weg
gaan met vluchtelingen vanuit een liefdevolle benadering. In het halletje
van de kerk liggen folders.
Het programma:
19.30 uur:
Inloop met koffie en gebed.
20.00 uur:
Start programma.
22.00 uur:
Einde van de avond.
Panelgesprek ‘tijd voor afscheid’
Vorig jaar verscheen de brochure ‘tijd voor afscheid’. Daarin zijn
verschillende levensbeschouwingen aan het woord over rouw en
afscheidsrituelen. Fotograaf Joost Goethals ging op bezoek bij de
diverse levensbeschouwingen en maakte mooie portretfoto’s, die
op de centrale begraafplaats te bezichtigen waren. In het kader
van deze brochure zal er op 27 november om 14.00 uur een panelgesprek doorgaan in het HuisvandeMens. De verschillende
vertegenwoordigers van de
diverse Brugse gemeenschappen gaan met elkaar
en met het publiek in gesprek over vragen als: Wat
bindt ons, wat onderscheidt ons, wat is belangrijk binnen iedere traditie?
U bent van harte welkom
om deel te nemen!
Adres: de Brug, Hauwerstraat 3a te Brugge.
De brochure ‘tijd voor afscheid’ is online te raadplegen:
https://www.brugge.be/brochure-tijd-voor-afscheid
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Gemeentenieuws Oostende
Pionieren – de meeste van de lezers van deze Brugse kerkbode
zullen wel weten dat ik als pionier in Oostende werk voor de
VPKB. Samen met mijn
echtgenote Alida werk ik
sinds de zomer van 2017
in de mooie en boeiende
Vlaamse stad aan zee. Pionieren is de term die tegenwoordig
gebruikt
wordt in Vlaanderen en
Nederland als we spreken
over nieuwe manieren van
kerkelijk aanwezigheid op
een plek waar de kerk nog
Figuur 1 Zeedijk - Oostende
niet of niet meer present
is. De pionier heeft dan de taak om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om een gemeenschap op te bouwen die de Bijbelse
woorden wil laten klinken in woord en daad. Wij hebben het
voorrecht dit mooie werk in Oostende te mogen doen. En mede
dankzij de ondersteuning vanuit Brugge mogen we zeggen dat
onze aanwezigheid hier gezegend wordt. Op allerlei manieren
hebben we de goede boodschap van het Evangelie van Jezus
Messias hoorbaar en zichtbaar mogen maken. Bijvoorbeeld door
herkenbaar aanwezig te zijn in de wijk waar het kerkgebouw
staat. Elke woensdagnamiddag staan de kerkdeuren voor ieder
die dat wil open voor een tas koffie of thee en een gesprek. We
hebben met andere buurtgenoten contact tijdens toertjes met
onze hond en we bezoeken mensen thuis, in de wijk en daarbuiten, waarvan er sommigen dreigen te vereenzamen. In deze contacten met mensen gaat het lang niet altijd over de Bijbel en over
geloof, toch geloven wij dat we zo het Evangelie laten zien door
aanwezig te zijn bij de mensen. We werken daarbij onder andere
samen met SamenDiVers en de rooms-katholieke pastorale eenheid Sint-Pieter.
Pionieren kan niet eindeloos duren en we denken daarom ook
na over hoe het straks na deze verkenningsfase verder zou
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kunnen gaan en hoe we ons daarop voor kunnen bereiden. Lees
je dit en denk je: Daar zou ik wel in mee willen denken. Welkom!
Laat het ons weten. Dat kan ook via ds. Jannica de Prenter.
Kunst in de kerk – vanaf november kun
je het werk van Suzette Vanderputte komen bekijken in de Hazegraskerk. Zij zal
een aantal van haar werken rond het
thema ‘grotten’ tentoonstellen en wellicht
vinden we haar bereid om zondag 5 december zelf aanwezig te zijn om iets te
vertellen over de door haar gemaakte
schilderijen.

De agenda van november 2021
zondag 7 november

11:00 uur samenkomst
met gedachtenismoment

woensdag 10 november

19:00 uur Bijbelgroep Jozef

zondag 21 november

11:00 uur samenkomst

zondag 5 december
Tweede Advent

11:00 uur samenkomst
gezamenlijke dienst met VPKB
Brugge in Oostende
viering Heilig Avondmaal

elke maandag en vrijdag

14 tot 17 uur Hazegraskerk open
–spring eens binnen
Kunst in de kerk

elke maandagavond

Lucht je  !
van 19:00 – 20:30 uur

elke woensdagnamiddag

Koffiebabbel
van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website:
www.protestantsekerkoostende.be
Dhr. Andries Boekhout
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Gemeentenieuws Knokke: van hot naar her
Wat waren we blij dat we weer terug konden in de Anglicaanse
Kerk. Maar toen…De kerk was koud en niet goed te verwarmen,
want de verwarming maakte zoveel lawaai dat een aantal mensen de preek niet konden horen. Omdat we wachten op een uitspraak van de verzekering was het tapijt nog niet vervangen –
het stonk in de kerk. In de kast van de consistoriekamer zat mijn
toga onder de spinnenwebben. De vloer had overal bruine plekken en het stonk ook daar. De wc was niet schoon en de keuken
eigenlijk veel te klein en was absoluut niet schoon. De geluidsinstallatie sloot niet aan op onze laptop, en mijn stem kreeg een
dubbele echo mee. Ik zag er de hele week tegen op om opnieuw
een dienst te houden in de Anglicaanse kerk.
Toen gingen we even kijken in het oude vertrouwde gebouw, De
Hoeksteen. Makkelijk te verwarmen, geen echo, geen lawaai van
de straat, geen stank, en ruim genoeg voor de acht à tien mensen
die we op de zondag kunnen verwachten. Daarom hebben we
afgelopen zondag een dienst gehouden in De Hoeksteen.
Je zag het aan de mensen. Een vertrouwde plek is zoveel waard.
Tussen deze muren had het gezang van deze gemeente geklonken, meer dan 40 jaar lang. Voor de leden van onze gemeente is
De Hoeksteen net zoiets als ‘t Keerske voor de Bruggelingen. En
toen was er ook nog de bonus dat we niet alles hoefden mee terug
te nemen, maar gewoon konden laten staan wat we voor de volgende zondag nodig hadden.
Na afloop heb ik het gevraagd. “Willen jullie hier blijven? Of willen jullie naar de Anglicaanse Kerk?” Het antwoord kunt u zelf
wel raden.
Ik weet het wel, de kerk dat is eigenlijk de gemeente, dat wil zeggen de gemeenschap van gelovigen. Het is niet een gebouw. Het
gaat immers niet om hout of steen, maar het gaat om onszelf.
Maar hoe kun je eerbiedig luisteren naar Gods Woord als de
koude door je lijf heen trekt, als er een vieze geur je neusgaten
doordringt, als straatgeluiden en een gierende verwarming aandacht opeisen. En als je niet eens een koffieruimte hebt om even
samen bij te praten.
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En dan komt er nog iets anders bij. De inrichting van een protestantse Kerk is opzettelijk sober. Het is eigen aan onze spiritualiteit om hooguit een kruisbeeld als symbool, maar vooral een
opengeslagen bijbel als versiering in de kerk op te nemen. Nooit
meer dan dit. Een Anglicaanse kerk ziet er vanbinnen heel anders uit. Gebrandschilderde ramen, veel schilderijen aan de
wand, een hoge altaartafel. Je merkt dat er een andere spiritualiteit heerst en op één of andere manier maakt dat alles tot een
vreemde vertoning.
Is het verkeerd, is het tegen de geest van de oecumene die we
aan de ene kant zo belangrijk vinden, om te verlangen naar een
“eigen” en vertrouwde plek?
Misschien moeten we dat eigenlijk ook koesteren en beschermen. Want oecumene kan ook heel koud en vervreemdend zijn.
Maar dat is een onderwerp voor een andere keer.
Ds. Robbert Veen

Advertentie voor een stadspredikant in Gent

Ben jij op zoek naar een veelzijdige job met maatschappelijke impact? Kun jij vanuit jouw theologische achtergrond mensen begeleiden, inspireren en vormen? Ben je communicatief sterk, sta je
met beide voeten op de grond en steek je bovendien graag je handen uit de mouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De protestantse kerken in Gent zijn op zoek naar een
STADSPREDIKANT (M/V)
De Stadspredikant Gent heeft een missionaire-diaconale opdracht in nauwe samenwerking met beide Gentse VPKB-gemeenten (Gent-Rabot en Gent-Brabantdam). Je herkent deze
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roeping, je benadert mensen vanuit de presentiemethodiek en
zoekt actief naar verbinding en samenwerking met aanverwante
initiatieven en kerken/groepen/organisaties in de stad.
Kader
Samen met het districtsbestuur hebben beide gemeenten een
kader uitgewerkt voor deze functie. Dit kader biedt een duidelijke richting en visie van waaruit de stadspredikant zal werken.
Takenpakket
Algemeen:
• Present zijn in het leven van de stad en de levens van de mensen.
• Zich inzetten voor en vooral samen met mensen in kwetsbare
situaties.
• Het werk uitbouwen in goed overleg met de begeleidingscommissie van de beide kerken en het district.
• Nauw samenwerken met vrijwilligers en zorg dragen voor hun
ondersteuning.
Binnen de kerkelijke context:
• Mee erediensten verzorgen in de beide kerken, waarin de diaconaal- missionaire praktijk aan bod kan komen.
• Deelnemen aan relevante netwerken en werkgroepen in de
landelijke kerk.
• Lokale netwerken ondersteunen en benutten bij specifieke diaconale vragen en hen inspireren.
In het Gentse:
• Pastor zijn voor ieder die geen helper heeft en op jouw pad
komt.
• Ruimte maken voor bezinning en alternatieve vieringen voor
mensen die zich niet thuis voelen in traditionele diensten.
• Deelnemen aan relevante netwerke in de stad en de oecumenische- en interlevensbeschouwelijke dialoog stimuleren, en
een
aanspreekpunt
zijn
voor
levensbeschouwelijke,
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interreligieuze en sociale projecten.
• Kansen en noden tot opbouw van kerk en samenleving signaleren.
Kennis, ervaring, vaardigheden en attitudes:
• Werken vanuit een levend en inspirerend christelijk geloof,
waarbij je openstaat voor andere geloofsovertuigingen.
• Een duidelijk protestants profiel hebben.
• Met en tussen de mensen staan en maatschappelijk betrokken
zijn.
• Een diploma van master of licentiaat in de theologie hebben.
• Zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen.
• Een actieve houding aan de dag leggen in netwerken en werkgroepen.
• Contactvaardig zijn.
• Discreet en betrouwbaar werken.
• Op een overtuigende en aansprekende manier via verschillende communicatiekanalen jezelf en het werk presenteren en
overbrengen.
• Over goed ontwikkelde didactische vaardigheden beschikken
• Nieuwsgierig en leergierig zijn.
• Meertalig zijn; een goede kennis van Frans en Engels is vereist.
• Ervaring in het welzijnswerk, cultureel of kerkelijk werk is een
pluspunt.
Ons aanbod:
• Een job met veel vrijheid en ruimte voor initiatief.
• Aanstelling tot predikant van de Verenigde Protestantse Kerk
in België.
• Verloning conform de barema’s van bedienaar van de eredienst van het Ministerie van Justitie.
• Tegemoetkoming in de woonkosten.
• Vaste onkostenvergoeding voor telefoon, lokaal openbaar vervoer of fiets.
• Indiensttreding: zo snel mogelijk.
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Ben je geïnteresseerd?
• Op eenvoudig verzoek krijg je een visienota over de stadspredikant voor Gent toegestuurd.
• Je stuurt jouw kandidatuurstelling samen met jouw motivatie
en curriculum vitae vóór 20 november 2021 naar ds. Peter
Smits, Kerkstraat 19, 9200 Dendermonde –
• pchsmits@gmail.com.
• Uiterlijk op 7 december 2021 krijg je bericht of we jou uitnodigen voor een gesprek.
• Kandidaten van buiten de VPKB dienen zich tevens aan te
melden bij de commissie van toelating van de VPKB.

Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 7 november -Heilig AvondmaalThema
Lezen
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Organist
Collecte

Een blik op het hemels bruiloftsfeest
Openbaring 18:14, 16b-24 en 19:1-10
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Mevr. G. Labeur
Mevr. L. Vercruysse
Diaconie
ZONDAG 14 november

Predikant
Ouderling
Organist
Collecte

Ds. K. Groeneveld -emeritus predikant Chr. Geref. Kerk
Dhr. A. Eversen
Mevr. Anja van Holst
Kerk
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ZONDAG 21 november -VoleindingszondagThema
Lezen
Predikant
Ouderling
Lector
Organist
Collecte

Een nieuwe schepping en een nieuw Jeruzalem
Openbaring 21:1-8, 21:9-16 en 21:21-27
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Deceuninck
Dhr. P. van Harrewijn
Mevr. Anja van Holst
Diaconie

ZONDAG 28 november -1e AdventThema
Lezen
Predikant
Ouderling
Lector
Organist
Collecte

De olijfberg en de verwachting
Zacharia 14:4-9; Lucas 21:25-31
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
Mevr. A. Kutsch
Dhr. A. Vangaever
Kerk

ZONDAG 5 december -Heilig Avondmaal-

Gezamenlijke dienst in Oostende
om 11.00 uur - geen dienst in ’t KeerskeAdres:

Hazegraskerk, Rachel Lancsweertplein
10 minuten wandelen vanaf het station

Openbaar
vervoer:

Vertrek station Brugge, 10.01 uur, spoor 10
Aankomst Oostende, 10.22 uur
Weekendticket heen en terug 2e klas: € 5,40
ZONDAG 12 december -3e Advent-

Predikant
Ouderling
Collecte

Dhr. A. Boekhout
Dhr. A. Eversen
Diaconie

-pionier VPKB Oostende
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ZONDAG 19 december -4e AdventThema
Lezen
Predikant
Ouderling
Lector
Organist
Collecte

Gezegend onder de vrouwen
Micha 5:1-6 en Lucas 1:39-45
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Deceuninck
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. A. Vangaever
Kerk
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Voor de kinderen
Markus 12: 28 – 34
Een wetsleraar vraagt Jezus wat de belangrijkste
regel in de wet is. Weet jij het?
Kleur de vakjes
met een stip.

Zoek de woorden uit het
verhaal:
JEZUS
GEBOD
GOD
WETSLERAAR
LIEFHEBBEN
NAASTE
HART
VERSTAND
KRACHT
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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

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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