Inleidend woord
De herfst is begonnen: de dagen worden korter, en de bladeren
beginnen te kleuren en af te vallen. De zomer is nu echt voorbij.
In de liturgie verschuift de aandacht naar de omkering van de
dingen, dat gerechtigheid moet en zal geschieden wanneer Gods
rijk aanstaande is. De overdenking in deze kerkbode past in die
sfeer en gaat over Habakuk 3: een prachtig, maar ook donker
lied over volhouden, over hoop en zingen tegen het donker in. U
leest in deze kerkbode ook over de activiteiten in onze gemeente
en in Oostende. Er gebeuren mooie dingen, en dat stemt ons
vreugdevol. Ook is er nieuws van vzw De Vrienden, de bestuursraad en de kerkenraad. Vanuit VPKB nationaal en het district
OWVL zijn er ook de nodige nieuwsberichten. De redactieraad
wenst u veel leesplezier.
Ds. Jannica de Prenter

De Brugse Kerkbode,

OKTOBER 2022, bladzijde 1

Overdenking: Toch zal ik juichen voor de Heer!
Habakuk 3:13-19 (NBV21)
13Om

uw eigen volk te redden trekt U uit,
U komt tot redding van uw gezalfde.
Het dak van de wetteloze slaat U stuk,
U legt de fundamenten bloot tot de laatste steen.
14Met zijn eigen pijlen
doorboort U de aanvoerder van de krijgers.
Zij stormen aan om mij te breken,
het doet ze plezier om in het geniep
een arme stakker te verslinden.
15U rijdt over de zee met uw paarden,
door het schuim van de grote wateren.
16Ik

hoorde dit alles en beefde vanbinnen,
ik vernam het en mijn lippen trilden.
Mijn botten werden aangevreten,
ik stond te trillen op mijn benen,
wachtend op de dag van onheil,
die komt voor het volk dat ons aanviel.
17Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
18toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor God die mij redt.
19God, de HEER, is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,
Hij laat mij over de toppen van de bergen gaan.

Habakuk: profeet in donkere tijden
Het boek Habakuk eindigt met een lied, dat zich laat lezen als
een indringend gebed. ‘Als een klaaglied’ zegt het opschrift in
Hab 3:1. Habakuk worstelt in het kleine boekje dat naar hem
genoemd is met de vraag waarom God niet ingrijpt, waarom de
Eeuwige alle ruimte geeft aan zij die zijn wetten vertrappen. Het
boek Habakuk begint dan ook met een aanklacht:
Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen
en luistert U niet, moet ik ‘Geweld’! schreeuwen,
en brengt U geen redding?
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Waarom toont U mij dit onheil
en ziet u deze ellende aan?
Ik zie slechts verwoesting en geweld,
opkomende twist en groeiende tweedracht.
Hab 1:2-3

Habakuk is een tijdgenoot van Jeremia, Nahum en Zefanja.
Rond het jaar 600 trekken de Chaldeeën op naar Jeruzalem.
Meedogenloos worden volken onder de voet gelopen, land wordt
ingenomen, huizen verwoest. Om zich heen ziet hij hoe het onrecht groeit als onkruid: hoe onverschillig en wetteloos mensen
met elkaar omgaan. Zulke ingrijpende gebeurtenissen zetten het
geloof in Gods goedheid op scherp. Maar Habakuk loopt niet weg
voor zijn vragen. Hij legt alles neer bij de Eeuwige en roept in zijn
nood tot Hem. De ervaring dat God stil blijft, zijn eigen onmacht
over alles wat hij ziet gebeuren en het vertrouwen – ondanks alles – dat het kwaad niet het laatste woord kan hebben: het klinkt
allemaal mee in het lied van Habakuk.
Lied van Habakuk: tussen verdriet en vreugde
Als Habakuk zich heeft schor geschreeuwd, wordt het stil. Habakuk is op een uitkijkpost gaan staan (Hab 2:1). Daar wacht
hij totdat God antwoord geeft. Dan volgt er in het tweede hoofdstuk een visioen, dat uitloopt op het lied van Habakuk. In de
spanning van die tijd, de donkere wolken en het dreigende geweld, zijn eigen onrust en angst, en het verlangen dat God eindelijk recht zal doen, begint Habakuk te bidden. Als we God zoeken in de sporen van de tijd en de onrust van deze wereld ons
teveel wordt, is dat de plaats waar een ander perspectief kan
opengaan. Zo gaat Habakuk ook ons voor in het gebed. Het gebed begint als een klaaglied. Maar al biddend raakt Habakuk er
steeds sterker van overtuigd dat geweldenaars en bezetters hun
bestaansrecht verspelen. Uiteindelijk eindigt het lied met gejubel
en gejuich. Een klaaglied verandert in een loflied.
Bidden om ontferming
Habakuk heeft gehoord over het geweld van de Chaldeeën. Wat
niemand nog beseft, ziet hij aankomen. Habakuk is zich ten volle
bewust van het tumult dat zal losbarsten. Het woord ‘tumult’
(rōḡęz) komt ook in het boek Job voor (Job 3:17,26; 14:1; 37:2;
39:24). In dit woord trilt ook iets mee van onrust, agitatie of opwinding. Te midden van de wereld die spoedig in rep en roer zal
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zijn, vraagt Habakuk slechts één ding van God: ‘Toon uw mededogen’. ‘Gedenk de ontferming’, zou je ook mogen vertalen.
Schittering als zonlicht
Habakuk vertelt hoe hij God
ziet verschijnen: ‘God komt uit
Teman, de Heilige komt uit de
bergen van Paran’ (Hab 3:3).
Bij Teman mogen we denken
aan Edom. Het gebergte Paran
is vanuit Juda gezien het zuiden: de woestijn, in de buurt
van de Sinaï. Habakuk denkt
aan de woestijnreis van Israël,
toen God zo indrukwekkend
aan hen verschenen is. HabaAls de zon schittert © Unsplash
kuk kijkt naar de zonnestralen
die schitteren aan de hemel, en die de aarde vervullen met een
zuiver licht. In de vroege zonsopkomst herkent Habakuk Gods
glorie en majesteit (vgl. Deut 33:2).
De aarde trilt en beeft
Vanaf vers 5 verschuift het beeld. Gods macht en glorie zijn ook
omgeven door donkerte, want God komt ook om te oordelen en
recht te zetten. Even later zegt Habakuk dat zijn benen beven;
een siddering trekt door zijn lijf trekt en zijn lippen trillen (Hab
3:16). Habakuk ziet hoe alles zwicht en verwaait. De aarde staat
te schudden. Bergen brokkelen af en heuvels zinken ineen, alsof
ze buigen voor God. De bedoeïenenvolken zijn angstig, wanneer
God vanuit de woestijn door hun gebieden trekt. De tentdoeken
van Midjan klapperen, dicht Habakuk in vers 7. Zelfs zon en
maan staan stil in hun verbijstering; de diepte heft haar handen
omhoog (Hab 3:10-11). Het is ijzingwekkend wat Habakuk ziet.
God zal zijn volk redden
De profetieën in de Bijbel hebben altijd meerdere lagen. Het dreigende oordeel van God is niet het enige wat Habakuk ziet. Er
beweegt zich van alles aan de hemel. Dwars door het weerlichten
heen, ziet Habakuk hoe God komt bevrijden. ‘Om uw eigen volk
te redden trekt U uit’ (Hab 3:13). Het werkwoord ‘uittrekken’
(yāṣāʾ) komt ook veelvuldig voor in Exodus, waar het eerder de
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betekenis heeft van ‘uitleiden’. Habakuk ziet hoe God zijn volk
komt redden, zoals eens in Egypte. Zoals God farao sloeg en al
zijn paarden en wagens in zee wierp (Ex 15:4), zo zal God opnieuw komen bevrijden. Habakuk ziet in de schuimkoppen van
de zee de strijdwagens van de Heer. God komt als de wolkenrijder (Ps 18:11,15; 68:34; Deut 33:26). Hij schiet met zijn pijlen;
aanstormende vijanden brengt Hij op hun knieën. Wij hebben
het vaak lastig met zulke Godsbeelden. Misschien moet je het
zelf hebben meegemaakt om te kunnen begrijpen hoeveel hoop
er verborgen ligt in het gebed van Habakuk: wat oorlog met mensen doet en wat het betekent om te moeten leven in angst voor
vijanden. Dat de dag zal aanbreken waarop God zelf zal ingrijpen, dat Hij de lans zal breken.
Blijven zingen
Het lied van Habakuk eindigt in majeur. Na alles wat hij gezien
heeft, begint Habakuk te zingen. Nu klinken één van de mooiste
regels uit de hele Bijbel:
Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn,
en geen rund binnen de omheining,
toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
Habakuk 3:17-18

De Chaldeeën zijn in aankomst. Habakuk weet wat
hen te wachten staat. Beelden van verwoeste oogst,
platgebrande aarde en lege
schaapskooien doemen op
voor zijn ogen. En toch blijft
hij zich vasthouden aan God.
Hij zingt zich door het donker heen. Wat hem ook treft
Het onrecht zal verwaaien © Unsplash
aan onheil, de Heer zal hij
niet loslaten. Al zal de vijgenboom niet meer bloeien en de wijnstok geen vruchten voortbrengen, zelfs als alle oogst verwaait en
het gouden graan niet meer op de akkers staat te wiegen in de
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wind, zelfs dan blijft hij juichen voor de Heer, want het is de
Enige, de Heer, die hem kracht geeft.
Wij mogen meezingen met het lied van Habakuk: dat er vrede zal
zijn voor wie nu nog in verdrukking leven en gerechtigheid voor
wie vertrapt wordt. De Eeuwige zal zelf uittrekken om te bevrijden. Hij zal zijn licht doen schijnen over deze baaierd, de warboel
van deze aarde. Zingen tegen de klippen op: dat is het loflied der
eeuwen, de lofzang van de kerk. Of om het met een lied van
Sietze de Vries te zeggen:
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
Het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

Beeld: © Unsplash

Ds. Jannica de Prenter

Van de kerkenraad
U kunt de kerkbode zowel als gedrukt boekje krijgen of digitaal
per email. Een kleine minderheid van onze gemeenteleden en
sympathisanten ontvangt op dit moment de kerkbode digitaal.
De kerkenraad wil u vriendelijk vragen om een digitale kerkbode
te overwegen. Wanneer de drukkosten verlaagd kunnen worden,
zal dit de bestuursraad helpen om in deze tijd van verhoogde
energiekosten binnen de budgetten te blijven. Bovendien is
spaarzaam omgaan met papier ook aan te raden vanuit onze zorg
voor de schepping. Wie graag een gedrukt boekje blijft ontvangen, kan hier natuurlijk voor kiezen. Als kerkenraad leggen wij
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niks op, maar vragen we wel om er even kritisch over na te denken. Wie zijn of haar gegevens graag wil aanpassen en over wil stappen
naar een digitaal boekje, kan zich melden bij de predikant.
De Kerkenraad

Gemeentenieuws Brugge
Hervatting koor
Het koor zal in oktober starten met de repetities voor de kerstzangavond. Toen de vorige kerkbode uitkwam, wisten we nog
niet wat de vooruitzichten precies zouden zijn. Maar we kunnen
nu melden dat het voor Patrick dankzij de goede ontwikkelingen
haalbaar is om het dirigeren en begeleiden van het koor verder
te zetten. Dat is vreugdevol nieuws! Dankbaar zijn we toch ook
voor de bereidheid van Bernd Hirschfeldt om te helpen waar nodig. Bernd zal wel geregeld de diensten komen opluisteren met
zijn orgelspel. We denken aan 17 oktober als startdatum en zouden de maandagavond willen behouden als repetitie-avond,
steeds om 18.30 uur. We melden dit voorstel nu alvast, zodat u
vragen of opmerkingen kunt melden aan Patrick. Dan nog een
nieuwtje: onze gemeente kreeg een uitnodiging voor een televisiedienst met de VRT, die mogelijk in het voorjaar zou plaatsvinden. Het is nu allemaal nog onder voorbehoud, maar het lijkt
ons een mooi project voor het koor. Wordt vervolgd…
Leven en dood anders
Onder voorbehoud van droog weer,
zal op dinsdag 1 november het initiatief ‘Leven en dood anders’ weer
doorgaan op de begraaf-plaats van
Ver-Assebroek. Langs een sfeervol
en verlicht parcours kun je op verschillende plaatsen stil staan bij
verdriet en rouw. Poëzie, muziek,
namen noemen, een troostend ritueel… de verschillende kerken, levensbeschouwingen en Brugse organisaties zijn er voor je om verhalen van verlies te delen. Deelname is
geheel vrijblijvend. Je kiest zelf wat je aanspreekt. Het parcours is doorlopend te bezoeken van 18.00 uur tot 20.00 uur. Ook vanuit onze protestantse kerk zijn we weer aanwezig met ‘bankje troost’.
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Bijbelbabbel
De Bijbelbabbelgroep komt tweewekelijks samen op vrijdagavond. Het verheugt ons om te zien dat nieuwe gemeenteleden
aansluiting hebben gevonden, en er nu een fijne kerngroep is
ontstaan. We beginnen vanaf 14 oktober met een nieuwe Bijbelstudie en gaan dan werken met het boekje ‘geloven met Petrus’.
Petrus leert ons om ondanks tegenslagen te blijven geloven, om
weer op te staan als we twijfelen en uitglijden, om dan te kunnen
zeggen: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’. Wees welkom!
Ontmoeting met Duitse gemeenschap
Op woensdag 2 november krijgen we bezoek van een Duitse
groep uit Mannheim-Feudenheim. De meesten van hen zijn lid
van de Badische Landeskirche, die al in 1821 ontstond uit een
vereniging van Lutherse en Gereformeerde christenen. Zij zijn
benieuwd naar de vraag hoe een kleine protestantse gemeenschap als de onze het volhoudt in deze tijd. De ontmoeting begint
om 13.00 uur met een broodmaaltijd. Daarna is er een presentatie in de kerk over het protestantisme in Brugge en een kleine
rondleiding, waarbij er ook gelegenheid is tot gesprek. Ook gemeenteleden zijn van harte welkom.
Overzicht activiteiten
VRIJDAG 7 OKTOBER

20.00 uur

Harpconcert met Regina Ederveen

DINSDAG 11 OKTOBER

19.00 uur

Kerkenraad

VRIJDAG 14 OKTOBER

19.30 uur

Bijbelbabbel

MAANDAG 17 OKTOBER

19.30 uur

Districtsvergadering synodestukken
(Zoom)

VRIJDAG 21 OKTOBER

19.00 uur

Kaas & wijnavond

ZATERDAG 28 OKTOBER

19.30 uur

Bijbelbabbel

DINSDAG 1 NOVEMBER

18.00 uur

Leven & Dood Anders

WOENSDAG 2 NOVEMBER

13.00 uur

Ontmoeting met Duitse gemeenschap
uit Mannheim-Feudenheim

DONDERDAG 3 NOVEMBER

13.30 uur

Onderweg met Bonhoeffer – maaltijd
voorafgaand om 12.30 uur

Ds. Jannica de Prenter
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Gemeentenieuws Oostende
SAMEN kerk-zijn in Oostende – ‘Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee’, lezen we in Lucas 14. Geweldig toch! Je
kunt je afvragen waarom ze dat deden. Waren het de wonderen
die hun nieuwsgierigheid wekten? Waren het de charismatische
preken? Of moeten we het geen preken noemen, maar eerder
lessen? In ieder geval waren ze met velen. Ook dat heeft aantrekkingskracht. Jezus reactie naar de menigte toe klinkt echter niet
enthousiasmerend. Hij heeft het over ‘kruis dragen’ en ‘dat wat
je lief is los durven loslaten’. Jezus volgen, is een keuze die je
niet zomaar even snel kunt maken, dat vraagt een grondige afweging vooraf. Wil ik dat wel? Kan ik dat wel volhouden? Voor
Oostende (en breder) denk ik daar de volgende les uit te kunnen
trekken: SAMEN kerk-zijn is niet iets voor de massa, maar voor
hen die een overwogen keuze durven maken om Jezus te volgen.
Die de consequenties vooraf overdenken. ‘Wordt het dan geen
select groepje, dat zich laat voorstaan op het christen-zijn?’,
dacht ik. Maar dat zou in strijd zijn met de Geest van het Evangelie en dat wat we lezen in de verschillende brieven in het
nieuwe testament. SAMEN kerk-zijn in Oostende of waar dan
ook, in deze tijd, waarin de kerk als instituut geen bepalende rol
meer speelt in het publieke leven, is samen luisteren naar de
Schriften en dat samen in praktijk brengen in Oostende, in
Brugge, in West-Vlaanderen, daar waar wij kerk mogen zijn.
De agenda van oktober 2022
zondag 2 oktober

11:00 uur samenkomst

zondag 16 oktober

11:00 uur samenkomst

woensdag 19 oktober

19:00 uur Bijbelgoep Mozes

zondag 30 oktober

creatieve viering

zondag 6 november

11:00 uur viering voorbereid in samenwerking met jongeren

elke maandagnamiddag

14 tot 17 uur Hazegraskerk open
Kunst in de kerk

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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Nieuws uit het district
Voor de gemeente te Ieper begint er na het afscheid van ds. Eleonora Hof
een nieuwe fase. Vanaf 1 januari zal ds. Marc Loos beginnen als consulent
voor de gemeente Ieper. In de tussentijd wordt de kerkenraad nog even
bijgestaan door ds. Peter Smits en ds. Jannica de Prenter. Een uitdrukkelijk woord van dank komt toe aan ds. Chris Bultinck voor zijn taak als
predikant-begeleider tijdens het ziekteverlof van ds. Eleonora Hof. Ook ds.
Gert-Jan Kroon danken we hartelijk voor het extra werk in de regio gedurende deze periode.
In Roeselare zijn er nieuwe ontwikkelingen. Na de unanieme goedkeuring
door de Synodale Raad, werd ds. de Jong op 24 juni als kandidaat voorgesteld aan de gemeente. Tot spijt van alle betrokkenen, kon het beroepingsproces niet worden verdergezet vanwege de gezondheidsproblemen
van de echtgenote van ds. de Jong. Na een bezinning met kerkenraad en
beroepingscommissie werd besloten om een interne procedure in te zetten. We kunnen nu melden dat er in oktober kennismakingsgesprekken
zullen plaatsvinden.
In Dendermonde is het zoeken naar een nieuwe herder en leraar begonnen. De vacaturetekst werd deze zomer goedgekeurd door de Synodale
Raad. Kandidaten kunnen zich tot 1 oktober melden bij ds. Buzogány.
Ds. Harry Sinnaghel zal vanaf 1 mei 2023 met emeritaat gaan. Het districtsbestuur ontving een verzoek van de gezamenlijke kerkenraad van
Denderleeuw en Aalst om een consulent aan te stellen. Er wordt zo spoedig mogelijk een gesprek gepland met beide kerkenraden, afvaardiging
van het DB en de verantwoordelijke ambten.
Op 30 oktober om 14.30u zal de bevestigingsdienst van ds. Eefje van der
Linden plaatsvinden in de Rabotkerk. Een officiële uitnodiging volgt nog.
Ds. Robbert Veen heeft ontslag genomen per 1 september 2022. Op 17
juli nam hij reeds afscheid van de gemeente in besloten kring. Dit betekent dat het gemeenteleven sindsdien is stilgevallen. Er zal in oktober een
gesprek plaatsvinden met de overgebleven gemeenteleden en een afvaardiging van het districtsbestuur over de levensvatbaarheid van de gemeente. Op de volgende districtsvergadering zal hier ook aandacht aan
worden besteed. De gemeente van Brugge doet het nodige om de gemeenteleden van Knokke-Heist pastoraal op te vangen.
Ds. Jannica de Prenter
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Van de bestuursraad
De bestuursraad vergaderde op 31 augustus.
De financiële situatie van het huidige boekjaar werd besproken. Behoudens de energiefacturen zijn er geen grote verschillen te verwachten ten
opzichte van het budget van 2022. De raad zal bekijken hoe we energie
kunnen besparen. De regeling van de vloerverwarming zullen we laten
aanpassen en de thermostaat wordt in al de lokalen een graadje lager gezet. Bij de verantwoordelijken wordt erop aangedrongen op te letten dat
de verlichting en verwarming niet onnodig aanstaan.
De penningmeester gaf uitleg over het budget 2023 dat door hem werd
opgesteld. De ontvangsten en de uitgaven zijn conform het meerjarenplan. De bestuursraad heeft dan ook het budget 2023 goedgekeurd.
De bestuursraad bedankt de gemeenteleden die regelmatig hun bijdrage
storten. Ook de mensen die hun gift in het mandje in de kerk doen bedanken we. Die bijdragen en giften helpen ons de niet gesubsidieerde kosten voor het in stand houden van de erediensten te betalen.
De bestuursraad

Nationaal nieuws
Nieuw Protestants Centrum in Jalhay-Warfaaz
Het Protestants Centrum in Nessonvaux werd in juli 2021 zwaar
getroffen door de overstromingen. Al snel werd duidelijk dat het
Protestants Centrum elders haar activiteiten zou voortzetten.
Een nieuwe locatie werd gevonden in Jalhay-Warfaaz: een modern en ecologisch doordacht gebouwencomplex, dat in het voorjaar van 2022 werd aangekocht. Op zaterdag 21 mei 2022 werd
er een dankdienst gehouden in Nessonvaux.
Dankbericht uit Fontainel’Évêque
Onze gemeente steunde het project
van de diaconie van de VPKB-gemeente in Fontaine-l’Évêque voor
de slachtoffers van de overstromingen tijdens de zomer van 2021.
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We ontvingen een bericht met een hartelijk dankjewel aan alle
gemeentes die dit project hebben gesteund. Dankzij de financiële
steun en vele helpende handen kon er op vrijdag 2 september
een lichting met hulpgoederen naar het zwaar getroffen Pepinster gaan.
Bedankt om ons te helpen! Alles gaat naar de slachtoffers van de
overstroming in Pepinster die nog steeds in grote nood verkeren.
Gedenkdag op 1 juli
De begintijd van de Reformatie in Vlaanderen was zeer woelig en
kenmerkte zich door vervolgingen. De Antwerpse Augustijnse
monniken Hendrik de Vos en Johan Van den Essen behoorden
tot de eerste protestantse martelaren. Zij vonden de dood op 1
juli 1523, toen zij op de Brusselse Grote Markt terechtgesteld
werden en op de brandstapel eindigden. Op 1 juli 2023 zal er
daarom een gedenkdag gehouden worden. De Franstalige en Nederlandstalige faculteit zullen in samenwerking met de VPKB
een colloquium organiseren. De Brusselse Museumkerk hoopt
in 2023 een gedenkplaat te plaatsen. In ABL en Franstalig Brabant zullen er ook nog initiatieven volgen om stil te staan bij deze
historische datum.
Synodevergadering op 5 en 6 november
Dit jaar is er weer een tweedaagse synodevergadering die door
zal gaan op 5 en 6 november in het Huis van Onze Lieve Vrouw
Vogelzang in Sint Pieters Woluwe. Het thema van deze synodevergadering is net als Profest: ‘Wie zal ik sturen, wie kan namens
ons gaan?’ Het visioen in Jesaja 6:8 roept ons op om ons te bezinnen op onze protestantse kerk. De VPKB is een kerk in de
krimp en we worden steeds kleiner. Er zullen altijd mensen zijn
die zich geroepen weten. Door de eeuwen heen heeft de protestantse kerk in België zich in de meest moeilijke omstandigheden
staande weten te houden. Maar deze nieuwe omstandigheden
vragen wel om een ernstige bezinning op wat goed beleid is, en
wat verantwoordelijk en verstandig is. Er zullen in de toekomst moedige keuzes moeten worden gemaakt. Ecclesia semper reformanda est?
Ds. Jannica de Prenter
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Nieuws uit de oecumene
Biblia: nieuw Bijbels belevingscentrum
Het Bijbelhuis is verhuisd van Zevenkerken naar Brugge. Op 12 mei was er een
dankmoment in Zevenkerken waarbij er
met vreugde en goede herinneringen werd teruggeblikt op de
goede en intensieve samenwerking tussen de abdij en de Bijbeldienst. Er waren vele goede initiatieven en vormingsmomenten
die mensen dichter bij de Bijbel en de abdij brachten. Vrijwilligers
en medewerkers van het Bijbelhuis werden tijdens het dankmoment in
de bloemetjes gezet.
Dankmoment in Zevenkerken
op 12 mei 2022

Tegelijk was na 30 jaar de
tijd rijp voor een nieuwe
stap. In oktober wordt Biblia
geopend: een gloednieuw
belevingscentrum rond de
Bijbel. Het belevingscentrum richt zich op jong en
oud, op kenners en zoekers. Biblia wordt gehuisvest in het
Groot-seminarie ten Duinen aan de Potterierei. Deze oude Cisterciënzerabdij, waar de Bijbel al vierhonderd jaar wordt gelezen
en bestudeerd is inderdaad een passende locatie voor een Bijbels
belevingscentrum. Door naar Brugge te verhuizen hoopt de Bijbeldienst om meer jongeren, gezinnen, groepen en wellicht ook
toeristen te bereiken. Biblia wordt officieel geopend op donderdag 6 oktober 2022. Vanaf vrijdag 7 oktober is Biblia ook open
voor het publiek. Jean Bastiaens geeft het stokje door aan Emmanuel Wybo. Meer informatie over Biblia vindt u op Kerknet:
https://www.kerknet.be/organisatie/biblia
Ds. Jannica de Prenter
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Terugblik Startzondag
Op zondag 4 september was het weer Startzondag. We begonnen
de dag met een feestelijke Avondmaalsdienst in een goed gevuld
Keerske en deelden brood en wijn met elkaar. Daarna was iedereen welkom voor het tuinfeest bij Patrick en Gaby.
De bakkers in onze gemeente hadden weer genoeg meegebracht,
zodat het lastig was om te kiezen uit al het goede. De perculator
begaf het, maar gelukkig was er een reddende engel zodat er voor
iedereen koffie en thee was. Albert verwende de mensen met
versgebakken wafels.
Het weer zat mee, zodat we genieten konden van de zon en een
fijne babbel. Wie dit wilde, kon zich heerlijk vermaken rond de
sjoelbak en andere Vlaamse volksspelen. Aan het eind van de
middag verraste ondergetekende de gemeente met een verkoelende alcoholvrije cocktail. De dag werd afgesloten met een quiz
over de vruchten van de Geest. Wie goed opgelet had op zondag,
kon zo alle vragen beantwoorden. Jan deelde uit van de rijke
oogst uit de tuin: peren en Kalvijnappels voor iedereen. Het was
opnieuw een zalige dag! Dank iedereen die meegeholpen heeft
aan deze fijne dag. We zijn goed gestart.
Ds. Jannica de Prenter
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Avondcontact 2022-2023
Avondcontact is een mooi initiatief van onze zuster-gemeente in Gent. De Vlaamse Olijfberg vzw, het culturele
luik van de protestantse kerk Gent-Centrum (Brabantdam), organiseert reeds meer dan 50 jaar de lezingenreeks
Avondcontact. In de komende reeks voor-drachten wordt
het protestantisme in zijn breedst mogelijke context gekozen als leidraad voor de onderwerpen. Tal van boeiende
en vaak onderbelichte thema’s komen aan bod waardoor
we proberen te voldoen aan de vraag naar cultureel hoogstaande voordrachten in Gent.

Woensdag 19 oktober 2022 – Hans Nelis
De Nederlandse ‘zware’ gereformeerden: onbekend en onbemind.
In de zogenaamde Nederlandse Biblebelt wonen heel veel ‘zware’
gereformeerden, populair aangeduid als leden van de ‘zwartekousenkerken’ (Gereformeerde Gemeenten, Oud-Gereformeerden, Hersteld Hervormde Kerk…). Zij zijn verenigd in de laatste
Nederlandse zuil, met eigen scholen, een eigen krant (het Reformatorisch Dagblad), een eigen partij (de SGP), eigen zorginstellingen enz. Theologisch gezien worden ze als fundamentalistisch
betiteld en op ethisch vlak zijn ze uitermate behoudend. De spreker volgde gedurende 10 jaar diverse opleidingen in middens van
de ‘zwaren’, nam deel aan groepsreizen met hen en heeft een uitgebreid netwerk van ‘zware vrienden’. Hij zal een genuanceerd
beeld schetsen van deze groep mensen, die door het grote publiek op zijn best slechts in clichés bekend zijn en op zijn slechtst
diep verafschuwd worden.
Hans Nelis is emeritus hoogleraar van de Universiteit Gent en
belijdend lid van de VPKB gemeente Horebeke. Hij bestudeert
religieuze minderheidsgroepen en gaf daarover diverse lezingen
en cursussen.
Informatie over de andere voordrachten in 2022-2023 vindt u in de
folders in de kerk. Of kijk voor meer info op de website van GentBrabantdam: https://www.protestantsekerk-gentcentrum.be/
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In deze rubriek verwelkomden wij vorige maand Ebito Nguh. De startzondag zag zij als een gelegenheid om zich beter voor te stellen. De week ervoor kreeg zij bericht uit Kameroen dat haar moeder ernstig ziek geworden
was en zij daar verwacht werd. Nog voor ze kon vertrekken was haar moeder overleden. Wij bieden haar en de familie onze condoleances aan.
“Mama Lydia” stierf op 30 augustus en wordt op zaterdag 24 september
in de traditie van haar volk begraven.
“Ze hoorde veel van
verre landen, en toch
was ze er nimmer thuis.
Toen nam God zelf haar
beide handen en bracht
haar naar haar eeuwig
Huis.”
Dien de Haan
Albert Eversen

Van de vzw De Vrienden
Hierbij nodigt het bestuur iedereen uit voor de KAAS EN WIJNAVOND die zal doorgaan op vrijdag 21 oktober om 19.00 uur.
De prijs voor deelname aan dit
gezellige samenzijn is slechts
€15, wijn inbegrepen. Kinderen
en tieners zijn gratis.
Eventuele “winst” is voor ons
nieuwe tweejarig sociale doel, dat u in de volgende kerkbode zal
worden voorgesteld.
De Brugse Kerkbode,
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U kunt inschrijven op de lijst op het mededelingenbord of per
mail: w.tenkate@skynet.be. Gezien de avond door zal gaan in het
zaaltje is de deelname beperkt tot 32 personen.
Gelieve uw betaling, met opgave van het aantal deelnemers, te
doen op rekening van De Vrienden van de Protestantse Kerk:
BE10 0000 1658 7404.
Wim ten Kate

Voor de kinderen
We lezen Lucas 17: 11 – 19
Jezus geneest mensen. De persoon waar men het
minst vaan verwacht, keert terug om Hem te bedanken.
Puntjes: Als we maar een deel van iemand zien, zien wen hem
eigenlijk helemaal niet. Wat denk je dat er hier staat? Verbind
de puntjes om te zien of je het juist hebt.

Puzzel: Om dit gecodeerde bericht te kunnen lezen moet je eerst
alle letters “h” en “x” weglaten en daarna de letters “v” vervangen door een spatie.
EhenvmaxnvkxeehrtvtehruhgvoxmvJehzuxsvtevbexdankhen.
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 2 oktober -derde zondag van de herfstHeilig Avondmaal
Thema
Lezen
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Organist
Collecte
Koffie

Geloof als een mosterdzaadje
Habakuk 3:1-3, 13-19; Lucas 17:1-10
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB BruggeDhr. A. Deceuninck
Dhr. P. Hellebuck
Mevr. G. Labeur
Dhr. B. Hirschfeldt
Diaconie
Fam. Ten Kate

ZONDAG 9 oktober -vierde van de herfstPredikant
Ouderling
Organist
Collecte
Koffie

Ds. M. Vermet -Doopsgezinde Gemeente Den HaagMevr. A. Klifman
Dhr. A. Vangaever
Kerk
Fam. Klifman

ZONDAG 16 oktober -vijfde van de herfstThema
Lezen
Predikant
Ouderling
Lector
Organist
Collecte
Koffie

Zal God geen recht verschaffen?
Psalm 4; Lucas 18:1-8
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB BruggeDhr. A. Eversen
Mevr. A. Kutsch
Dhr. D. de Beun
Diaconie
Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens

ZONDAG 23 oktober -zesde van de herfstThema
Lezen
Predikant
Ouderling
Lector
Organist
Collecte
Koffie

Schuld belijden bevrijdt
Jeremia 14:7-10, 19-22; Lucas 18:9-14
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB BruggeDhr. A. Deceuninck
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. L. Vercruysse
Kerk
Mevr. E. Nguh en M. Chrzanowska
De Brugse Kerkbode,

OKTOBER 2022, bladzijde 19

ZONDAG 30 oktober -zevende van de herfstReformatiezondag / Heilig Avondmaal
Thema
Lezen
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Organist
Collecte
Koffie

Een vaste burcht is onze God
Psalm 46; Jesaja 25:1-5 en Romeinen 8:31-39
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB BruggeMevr. A. Klifman
Mevr. M. Lammens
Dhr. P. van Harrewijn
Mevr. A. van Holst
Diaconie
Fam. van Groenigen

ZONDAG 6 november -achtste van de herfstPredikant
Ouderling
Organist
Collecte
Koffie

Ds. E. Hof -voormalig predikant VPKB IeperDhr. A. Deceuninck
Dhr. D. de Beun
Kerk
Fam. Deceuninck

De koffiedienst vervolgd aldus:
Zondag 13 november: Fam. Ten Kate; zondag 20 november:
Fam. Klifman, zondag 27 november: mevr. J. Wage en mevr.
M. Lammens; zondag 4 december: mevr. E. Nguh en mevr. M.
Chrzanowska.
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