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INLEIDEND WOORDJE 

 

November is anders:  ingetogen, herinneren, melancholie, 

verdriet. Maar ook: nostalgie, troost, vreugde en solidari-

teit. De natuur inspireert ons daartoe; roestbruine val-

lende bladeren, regenachtige  dagen en wind, vooral tegen-

wind. Opeens een stralende herfstdag die uitnodigt tot 

wandelen en Gods mooie wereld te ervaren. 

Voor elke emotie vindt u in deze maanduitgave wel iets te-

rug:  Voor verdriet een woord van troost, meerdere gele-

genheden uw solidariteit te tonen,   nostalgie in een ten-

toonstelling, maar ook vreugde om het behaalde diploma, 

dankbaar terugzien op een bbq-avond. Buiten het zicht 

van de meeste gemeenteleden wordt er gewerkt aan vor-

ming, is er de synodevergadering, is er oecumenisch sa-

menkomen. Kortom is er een bruisend gemeenteleven 

waarvan u mag deel uitmaken. 

 
Albert Eversen 
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OVERDENKING 

                                                                   

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden 

Als de bladeren vallen… 

Het is weer herfsttijd: de stoep vol met kastanjes, de bladeren 
die weer langzaam kleuren in de mooiste tonen van geel, oranje 
en rood, alsof de natuur nog even in al haar rijkdom uitbarst, 

voordat ze verdort en verwaait. Een lied waarin die overgang 
van herfst naar winter op prachtige wijze bezongen wordt, is 
lied 712: “het jaar neigt zich tot stille groet, het rijpte een zomer 
lang tot zin, nu in de herfst houdt het zich in en spreekt uit 
volheid: God is goed”. Bladeren die naar beneden vallen in het 
groene gras, en langzaam verwelken: ze hebben iets broos en 
kwetsbaars; ze doen denken aan het leven zelf, het leven dat 
eindig is en onlosmakelijk verbonden is met loslaten; met de 

mensen die we uit handen hebben moeten geven. Herfsttijd is 
ook gedenktijd: de tijd 
om stil te staan bij ver-
driet, de tijd om aan-
dacht te hebben voor de 
mensen die ons lief zijn, 
om herinneringen op te 
halen, de tijd om hen te 
gedenken, hun naam te 

noemen. Herfsttijd is 
tijd om te troosten. 

De achtste dag 

“Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden” 
(Matt 5:5). In de tweede zaligspreking gaat het over de treuren-
den, letterlijk zij die ‘verdriet hebben’ of ‘rouwen’. Tot acht keer 
toe klinkt het woord ‘makārioi’. Het betekent ‘gelukkig’ of ‘za-
lig’. Dat is niet toevallig. Het getal acht staat immers voor vol-

ledigheid. Wie een acht kantelt, krijgt een lemniscaat (∞), het 
symbool voor volheid en oneindigheid. ‘Acht’ doet ook denken 
aan de achtste dag, aan Pasen, aan die ochtend, toen drie 
vrouwen naar het graf van Jezus trokken. Het schemerdonker 
waarin zij vertrokken leek al even zwaar te zijn als hun 
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gemoed. Het verdriet en de verbijstering die ze met zich mee-
droegen, drukte op hen; hun rabboeni, die zo wreed uit hun 
leven was weggerukt. Het laatste wat ze voor hem konden 
doen, was liefdevol zijn gebroken lichaam zalven met geurende 
olie. Maar het was allemaal anders gelopen. Het licht was weer 
doorgebroken; Jezus was opgestaan. Soms gebeurt het dat je 
door je tranen heen weer naar de toekomst kan kijken.  

Een nieuw begin 
Het was de Duitse theologe Dorothee Sölle gebeurd. Na haar 
scheiding was ze intens verdrietig geweest; verdriet dat maar 
niet over leek te gaan. Maar op een dag, juist toen haar verdriet 
het zwaarste woog, juist op het dieptepunt van haar crisis, her-
innerde zij zich een Bijbeltekst: ‘mijn genade is u genoeg’. Ze 
had nooit iets gehad met die tekst, maar nu raakte het haar. 
Ineens was ze in staat om anders te gaan kijken. Ze begon te 
accepteren dat haar man een andere weg ging, zijn eigen weg. 

Het was bijna alsof God fluisterde dat het goed was. Eindelijk 
kon ze opstaan. Na een lange tijd van innerlijke verlamming, 
kon ze haar weg voortzetten. Zo veranderde voor haar een dag 
van donkerte in een achtste dag. Een dag waarop de toekomst 
open gaat, een dag van licht (uit: Open Deur, 2018, 84 nr. 11, 
p. 3). 

Gelukkig de treurenden 

Er zijn zoveel redenen waarom mensen rouwen. Voor sommi-
gen is het de partner die weggevallen is; anderen lijden ook 
aan eenzaamheid, aan een relatie die niet heeft mogen zijn, 
dromen voor de toekomst die nooit werkelijkheid mochten wor-
den. Vaak ervaren we dat we leven in een tussentijd. Wachtend 
op die achtste dag, moeten we het zien uit te houden met ons 
verdriet. En dan heb je mensen nodig die met je mee willen 
gaan, mensen die niet wegkijken, maar woorden van troost 
kunnen spreken. De Bergrede is daar een prachtig voorbeeld 
van. Steeds valt het me weer op hoe troostend Jezus aanwezig 

is in de Bergrede. De Bergrede is geschreven tegen de achter-
grond van de verwachting van het ‘koninkrijk der hemelen’. De 
zaligsprekingen beginnen en eindigen ermee (Matt 5:3,10). In 
de mensenmassa die met Jezus is meegereisd, leefde het ver-
langen naar een nieuwe toekomst, een nieuw koninkrijk dat 
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door zou breken. De mensen voor wie het Mattheusevangelie 
is geschreven, leden onder het juk van de Romeinse bezetter. 
Onderdrukking en vernedering drukte zwaar op hen. Maar Je-
zus biedt vertroosting in het licht van het rijk dat komen zal. 
Jezus houdt hen voor: nu is het noch duister, maar eens zal 
het licht doorbreken. En dan klinken die ontroerende woorden: 
zalig de mensen die treuren en vervolgd worden! Zalig de men-
sen die ondanks alles nederig van hart zijn! Zalig zij die zacht-

moedig durven zijn en vredestichten in een wereld vol geweld! 
Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid! Want zij 
zullen getroost worden. 

Tijd om te troosten 

‘Gelukkig zij die treuren’. Jezus heeft mensen die verdriet heb-
ben in het oog. Hij noemt ze zelfs ‘gelukkig’ (makārioi). Welge-
lukzalig, vertaalt de Statenvertaling. Deze vertaling vat mis-
schien nog het beste waar Jezus op gericht is: dat mensen weer 
maximaal gelukkig mogen zijn, geluk in al haar volheid. Het is 
veelzeggend dat Jezus verdriet en geluk in één en dezelfde zin 
noemt. Het zegt ons dat geluk juist in de meest verdrietige mo-
menten kan doorbreken. Het doet goed wanneer we ons ver-
driet met anderen kunnen delen; het kan gelukzalig zijn om 
eens goed te huilen. “Er is een tijd om te huilen, en een tijd om 
te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen”, 

schrijft de dichter van het boek Prediker (Pr 3:4). We mogen 
dus de tijd nemen om te rouwen. We hoeven ons verdriet en 
onze pijn niet op te potten. We kunnen ons soms lang groot 
houden. We kunnen doen alsof er niets aan de hand is, ons 
verdriet ontkennen, de pijn weglachen. Maar als je voorbijgaat 

De morgen van de eerste dag, 
de eerste, achtste, nieuwe dag. 
Gods liefde gaat het leven in, 
er klinkt een Naam, een zegening. 

‘God zal u redden’, zegt de Naam 
die voorop in de tijd mag staan. 
De morgen van de eerste dag, 
de eerste, achtste, nieuwe dag. 

Han Hoekstra. 

Uit: Zingenderwijs: Nieuwe teksten 
op bekende melodieën. Kampen: 
Kok. 2005. 
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aan de pijn, zullen er nooit mensen zijn die luisteren naar je 
verhaal, die een arm om je schouder leggen. ‘Gelukkig zij die 
treuren’ duidt misschien wel op een levenskunst; op mensen 
die de weg van het leven gaan met vallen en opstaan, in voor- 
en tegenspoed. In één van haar brieven schreef Etty Hillesum 
(brief 3, juli 1943):  

“Ik wilde alleen maar dit zeggen: de ellende is werkelijk groot en toch loop ik 
dikwijls, later op de avond met een veerkrachtige pas langs het prikkeldraad en 
dan stijgt er altijd weer iets uit mijn hart naar boven […] dit leven is iets prachtigs 
en iets groots; we moeten nog een hele nieuwe wereld opbouwen later, en tegen 
iedere wandaad en gruwelijkheid te meer hebben wij daar een stukje liefde en 
goedheid tegenover te stellen, dat we in onszelf veroveren moeten. We mogen 
wel lijden, maar we mogen er niet onder bezwijken”. 

Wat ben je een gelukkig mens, als je in zoveel lijden en onrecht 
nog vreugde kunt vinden. En tegelijkertijd is de tweede zalig-
spreking ook een opdracht om aandacht te hebben voor men-
sen die verdriet hebben. Het Griekse werkwoord ‘parakalēo’ 
betekent niet alleen troosten, maar ook ‘naast iemand gaan 
staan’, ‘iemand bemoedigen’, ‘iemand aansporen’. Troosten be-

tekent dat we de ander helpen om stand te kunnen houden, 
om niet te bezwijken onder het verdriet. Je bent een gelukkig 
mens als je dat kunt: als je de tijd wilt nemen voor de ander 
en luisteren kunt, zonder in te vullen, zonder de problemen 
van de ander op te willen lossen. Gewoon aanwezig zijn, mee-
gaan in het verdriet.  

Gelukkig ben je… 
‘Gelukkig zij die treuren’ is een levenshouding, het is de weg 

van de liefde die steeds weer door het donker heen breekt. Ook 
Psalm 1 spreekt over gelukzaligheid. Ook daar gaat het om een 
levensweg, om de Thora, de weg die God wijst en die echt ge-
lukkig maakt. Dat je ondanks pijn en verdriet de weg ten leven 
kiest, dat je kiest voor trouw en gerechtigheid, voor liefde en 
compassie. Gelukkig zul je zijn, welzalig ben je als je Gods 
woorden in je hart en in je verstand prent, of zoals Huub Oos-
terhuis dicht: “gezegend ben je, een boom aan stromend water, 
vruchten zul je dragen, blad dat niet vergeelt, het zal je goed 

gaan” (uit: 150 Psalmen vrij, 2014). 

Eens zal die dag… 
Als illustratie bij Psalm 1 heb ik gekozen voor een treurwilg. 
Een boom die geplant staat aan water, stevig, beschermend en 
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troostend. Het kan herfst worden in ons leven: onze bladeren 
verkleuren, en verwaaien door de wind. En toch zal eens een 
dag komen, dat we weer tot bloei komen, dat onze takken vol 
vrucht zullen staan, en bladeren groen kleuren, blad dat niet 
zal dorren. Het doet denken aan de belofte in Jesaja 30:18: ‘en 
toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan 
zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. 
Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op 

hem wacht”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jannica de Prenter 
  
 
_________________  

Foto’s: 

Foto 1: bladeren op een weg:  
http://wallpaperswide.com/remember_that-wallpapers.html 

Foto 2: zonlicht in bos:  
http://elak.info/forest-sunbeams-beams-sun-shine-photo/forest-sunbeams-beams-sun-
shine-photo-new-the-bright-sun/ 

Foto 3: kale treurwilg:  
https://wallpapercave.com/w/kPQoYke 

  

  

Eens zal die dag gekomen zijn, 
voorbij aan duisternis, 
dat zal een dag van dromen zijn 
waar geen bedrog in is: 
het donker is vergaan, 
geen schaduw bleef bestaan, 
het Licht, het ongeschapen Licht, 
toont ons zijn aangezicht. 

Eens zal de dag gekomen zijn 
die louter luister is, 
de schepping zal volkomen zijn, 
o, groot geheimenis: 
de zonde is vergaan, 
geen schaduw bleef bestaan, 
het Licht, het ongeschapen Licht, 
toont ons zijn aangezicht. 

Inge Lichtvaart, uit: Verzamelde Ge-

dichten, de Groot Goudriaan, 2000. 

http://wallpaperswide.com/remember_that-wallpapers.html
http://elak.info/forest-sunbeams-beams-sun-shine-photo/forest-sunbeams-beams-sun-shine-photo-new-the-bright-sun/
http://elak.info/forest-sunbeams-beams-sun-shine-photo/forest-sunbeams-beams-sun-shine-photo-new-the-bright-sun/
https://wallpapercave.com/w/kPQoYke
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Voleindingszondag 2018: Nu nog door een glazen spiegel… 
 

Op zondag 25 november zullen we voleindingszondag vieren, 
ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. Op deze laatste zondag 
van het kerkelijk jaar, wordt letterlijk ruimte gemaakt voor ver-
driet door stil te staan bij de mensen die wij het afgelopen jaar 
uit handen hebben moeten geven. Als mensen over rouw en 
verdriet praten, dan klinkt vaak het woord ‘rouwverwerking’. 
Ik heb vaak moeite met dat woord. Het wekt de suggestie dat 

je over het verdriet heen groeit, dat er een einde aan het gemis 
zit. Verdriet is misschien veel eerder iets dat met je mee gaat. 
Verdriet komt en gaat, het beweegt zich in golven, soms scherp 
aanwezig, soms kabbelend op de achtergrond. Manu Keirse, 
psycholoog en docent aan de KU Leuven, heeft het over rouw 
als ‘een vingerafdruk van verdriet’, 
rouw als iets dat uniek is en bij je 
hoort. Nel Benschop zegt het nog 

mooier als ze spreekt over de ‘mensen 
van voorbij’, die met ons blijven leven. 
Op zondag 25 november zal er volop 
aandacht zijn voor het gemis van onze 
dierbaren. De Bijbeltekst die in deze 
dienst centraal zal staan is 1 Kor 13:12: 
“Nu kijken we nog door een wazige spie-
gel, maar straks zullen wij zien van 
aangezicht tot aangezicht”. Onder lei-
ding van Reinhard Andries, zal het koor 
Cantores Twist de dienst opluisteren 
met hun muziek. Onlosmakelijk ver-
bonden met Eeuwigheidszondag is ook 
de gedachtenis van de Namen, het noe-
men van onze overledenen. Het doet 
goed om stil te staan bij de mensen die 
ons lief zijn, een dag waarop hun le-

venslied klinkt, hun naam genoemd 
wordt, een dag waarop benoemd wordt 
dat zij wel weg, maar niet voorbij zijn… 
dat geeft troost. 

 

Terwijl ik je mis, 
gedenk ik je, 
terwijl ik je mis 
vier ik je naam. 

Terwijl ik je mis, 
noem ik je naam. 
Je naam noemen, 
geeft mij lucht. 

Terwijl ik je gedenk 
dank ik je, 
om wie je was, 
om wie je nog bent. 

Terwijl ik je dank, 
je gedenk, 
je vier, 
je mis 

zoek ik mijn weg, 
verder. 

Marinus van den Berg 

Uit: Tijd om te troos-

ten, 
Utrecht: Ten Have, 
2014 
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UITNODIGING: “VOLEINDINGSZONDAG 2018” 
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RUIMTE VOOR VERDRIET                                                              
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TERUGBLIK                                                              

 
Een mooie dag… 

Donderdag, 4 oktober 2018 was een mooie dag, niet alleen 

omdat het prachtig herfstweer was, maar vooral omdat ik 

op deze dag mijn masterdiploma Protestantse Theologie 

mocht ontvangen. Samen met mijn vader trok ik daartoe 

naar Brussel. Het was mooi om een keer de koninklijke 

kapel te mogen zien, en de faculteit in vol ornaat te mogen 

meemaken. Na werkelijk prachtige orgelmuziek, gebracht 

door mijn studiegenootje Mar van der Veer, hoorden we 

hoe de faculteit een nieuwe naam kreeg. Niet langer wordt 

gesproken van de faculteit voor Protestantse Godgeleerd-

heid, maar van de ‘Faculteit voor Protestantse Theologie en 

Religiestudies’ (FPTR). Haar oriëntatie wordt dus breder, 

en daarmee komt de faculteit voor nieuwe uitdagingen te 

staan: het studieprogramma moet hernieuwd worden, er 

moet nieuw onderzoek komen, met name op het gebied van 

radicalisering op zowel seculier als religieus vlak, en er zul-

len nieuwe wegen tot samenwerking gevonden moeten 

worden met andere faculteiten en instellingen voor theolo-

gie en & religiestudie. Ik ben benieuwd hoe zich dat alle-

maal gaat ontwikkelen. Na het prachtige ‘Veni Creator Spi-

ritus’ (Kom, heilige Geest), was het moment aangebroken: 

Hora est! De plechtige proclamatie en de uitreiking van de 

diploma’s. Het is altijd weer bijzonder dat je naam ge-

noemd wordt. Weer een stapje dichter bij het predikant-

schap binnen de VPKB. Ik ben er dankbaar voor. 

 
Jannica de Prenter 
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TERUGBLIK  OP DE BBQ                                                            

 
   

Op zaterdag 13 okto-
ber waren er 32 deel-
nemers op het appel 
voor de jaarlijkse 
BBQ , georganiseerd 
door de vzw “De 
Vrienden”. 
Het startsein met 
een glaasje cava 
werd gegeven om 
18u30, maar het 
duurde toch wel 
even voor iedereen 
present was. Jan-

nica ging voor in ge-
bed en samenzang.  
De traiteur stelde 
ons geduld wat lan-
ger op de proef, maar 
dan konden we in 
groepjes van acht 
toch aanschuiven 

aan het heerlijk 
ogend buffet van 
rauwe groentjes, 
fruit, sausjes, brood 
en uiteraard VLEES. 
Wim Buijs had voor 
een lekker aange-
past wijntje gezorgd. 
Alternatieven waren 
er onder de vorm van  
een biertje, fruitsap 
of water. 
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Voor elk wat wils 
dus. De sfeer aan 
tafel was meer dan 
gemoedelijk en 
ook wel luidruch-
tig, maar daar 
bleek niemand 
zich aan te storen. 
Een kopje koffie 
met een chocola-
detruffel sloot die 
geslaagde avond 
af. 
Achteraf moesten 
uiteraard de gla-
zen en kopjes wor-
den afgewassen, 
maar ook dit ver-
liep in een vlotte 
en gezellige sfeer, 
zoals we dat in 
onze kerk gewoon 
zijn. 
Het financiële re-

sultaat van de 
BBQ is alweer een 
mooie bijdrage 
voor de MUG Heli, 
ons tweejaarlijks 
goed doel. Het 
nuttige en het 
aangename, weet 

u wel !!  

Dany Constant 
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KERSTCAMPAGNE 2018 
 
HANDEN EN VOETEN GEVEN! 
 

Dit jaar is de uitgangscollecte op Kerstdag voor een project 

van Protestantse Solidariteit en het gaat heel concreet over 

handen en voeten. Handen en voeten die er niet meer zijn 

of ondersteuning nodig hebben. 

Sinds 1980 heeft het orthopedisch centrum in Macenta 

(Guinee) duizenden mensen met een handicap geholpen, 

maar renovatie en opleiding is nodig om ook in de toekomst 

kwaliteitszorg te leveren.  Protestantse Solidariteit heeft dit 

renovatieproject op zich genomen en heeft financiële steun 

gevonden maar moet zelf € 30.000, 10% van de totale kos-

ten, inbrengen. Daar hebben we uw hulp voor nodig. 

 We verwachten veel van de kerstcollecte, en zullen er in 

december nog op terug komen, maar we hopen ook dat u 

via een overschrijving rechtstreeks stort op BE37-0680-

6690-1028 van Protestantse Solidariteit ondervermel-

ding Kerstcampagne 2018. Voor giften vanaf €40,= op 

jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest. 

Om een indruk te krijgen van het werk dat er in Macenta 

wordt gedaan, kunt u een kijkje nemen op de website 

www.protestantsesolidariteit.be onder KERST 2018. 
 

  
 
 

De diaconie. 
 

http://www.protestantsesolidariteit.be/
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Van bevrijding naar verzoening: 

dienaars van God tijdens de Groote Oorlog 
 

In de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat gaat vanaf 18 
oktober een tentoonstelling door met als titel "Dienaars van 
God tijdens de Groote Oorlog". Een groepsbezoek aan de ten-
toonstelling wordt als vzw-activiteit gepland op woensdag 21 
november. Afspraak in de Kartuizerinnenstraat (zijstraat 

van de Wollestraat) om 14u30. 

Het bezoek is gratis en past in de viering "100 jaar einde W.O 
I". U kunt zich inschrijven op de lijst op het mededelingenbord, 
zodat ik een idee heb van het aantal deelnemers. 

 

De tentoonstelling zal de rol belichten van de mensen die de 

Belgische (in casu de Vlaamse) soldaten aan het front bijston-
den: artsen, ambulanciers, hospitaalzusters, maar ook aal-
moezeniers, zowel priesters als predikanten als rabbijnen. On-
dergetekende heeft, ter voorbereiding van de tentoonstelling, 
research gedaan naar de namen en de taken van de protes-
tantse aalmoezeniers aan het front tussen 1914 en 1919. Een 
meer dan interessante taak met verrassende wendingen! 

Ik hoop dat deze activiteit ook uw belangstelling zal weten op 
te wekken. 

Dany Constant 
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BENEFIETCONCERT “DE VROUWEN VAN DE KONING” 
 

Op 9 november is er de laatste activiteit ten voordele van  ons 
tweejarig doel, de MUG-heli. 
Jonge dynamische beroepsmuzikanten, waaronder Dimos  en 
Annelies, brengen een poëtische en muzikale vertelling over de 
liefdes van Lodewijk XIV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgebreide informatie vindt u op de flyer, en op de website.  
Er zijn nog kaarten te verkrijgen bij Dany Constant (of Riek ten 
Kate). 
Breng gerust buren, vrienden en vriendinnen mee. Na het con-
cert wordt u nog een drankje aangeboden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op 30 november zal dan de opbrengst van de activiteiten van 
de afgelopen twee jaren ten voordele van de MUG-heli overhan-
digd worden aan de verantwoordelijke in de vorm van een che-

que. 
Ook krijgt u dan een korte voordracht  over de werking van de 
MUG-heli. 
Ook hierbij bent u van harte uitgenodigd. 
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AGENDA 
 

3 november – 10u – 12.30u  Rol en taak van kerkenraadsleden, 
VPKB Roeselare 
5 november – 19.30u Koorrepetitie 
9 november – 20u  Benefietconcert in ‘t Keerske, ten voordele 
van de MUG-heli * 
12 november – 19.30u Koorrepetitie 
13 november – 19.30u Kerkenraadsvergadering 
17/18 november – Synodevergadering in Vaalbeek 
19 november – 19.30u Koorrepetitie 
21 november – 14.30u Bezoek aan tentoonstelling * 
          “Dienaars van God tijdens de Grote Oorlog” 
26 november – 19.30u Koorrepetitie 
30 november – 19.30u Overhandiging cheque aan de verant-
woordelijke van de Mug-heli, voorafgaand door een korte voor-
dracht over de werking van de Mug-heli en afgesloten door een 

eenvoudige receptie * 

* = een organisatie van de  VZW “De vrienden” 

 
 
 

STEM VAN DE HERFSTREGEN 

                                                                   

Weest niet bevreesd wanneer de vlagen gaan                             
rondom uw huis - het is uw aards verblijf.                                        
Weest niet bevreesd  als ziekte u komt slaan –             
uw lichaam was altijd een aards verblijf.                   
Zonder bekommernis laat u ontgaan                           
roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.               
Maar wees bevreesd wanneer de tranen  gaan,                                      
de  bevende, door wat is aangedaan                                            
door u.                                                                                    
De liefde is uw eeuwige verblijf. 
 

Ida Gerhardt, uit zeven maal om de aarde te gaan,                                                                                                             
Athenaeum-Polak & Van Genne 
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EREDIENSTEN: 10.00 uur 

 
ZONDAG 4 NOVEMBER 

 
Predikant  Mevr. E.Maassen -protestantse theologe uit Gent 

Ouderling     Dhr. A. Deceuninck 
Diaken      Mevr. M. Lammens 

Organist       Mevr. Anja van Holst 
Babyoppas    Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Collecte         Zending 

Koffiedienst   Fam. P. Luteijn 
 

ZONDAG 11 NOVEMBER 
 

Predikant    Dhr. R.Sette –protestantse theoloog uit Roeselare  
Ouderling       Mevr. A. Klifman 

Diaken      Dhr. P. Hellebuck 
Organist        Dhr. Piet Vandenkerkhove  

Babyoppas    Vrijwilliger 
Collecte        Protestantse Solidariteit 

Koffiedienst   Dhr. A. Eversen & Mevr. Moghadam 
 

ZONDAG 18 NOVEMBER.  
 

Predikant     Dhr. J. Delameilleure   
      -voorganger van de Adventisten Kerk  
 (Brugge, Antwerpen) 

Ouderling     Dhr. A. Eversen 
Diaken      Dhr. J. van Groenigen 

Organist      Mevr. Lieve Vercruysse 
Babyoppas    Mevr. M. Lammens 

Collecte         Kerk 
Koffiedienst  Mevr. J. Lagauw-Wage 
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25 NOVEMBER; VOLEINDINGSZONDAG               

KOOR CANTORES TWIST; KINDERNEVENDIENST 

Predikant   Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  
Ouderling     Dhr. A. Deceuninck 

Diaken      Mevr. M. Lammens 
Organist       Dhr. Alexander Vangaever 

Babyoppas Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Collecte        Palliatieve Zorg 
Koffiedienst    Fam. W. Buijs 

 

ZONDAG 2 DECEMBER; HEILIG AVONDMAAL 

Predikant      Dr. J. de Prenter  -proponent VPKB in Brugge  
Ouderling     Mevr. A. Klifman  

Diaken      Dhr. P. Hellebuck 
Organist      Mevr. Anja van Holst 

Babyoppas    Vrijwilliger 
Collecte        Zending 

Koffiedienst  Fam. J. van Groenigen 
 

ZONDAG 9 DECEMBER 

Predikant   Ds. A.Rooze  
 –geestelijk verzorger Amarant in Tilburg (Nl.)  
Ouderling     Dhr. A. Eversen 

Diaken      Dhr. J. van Groenigen       
Organist       Dhr. José Tant  

Babyoppas    Mevr. M. Lammens 
Collecte         Kerk 

Koffiedienst   Fam. A. Deceuninck 
 

Koffiedienst loopt als volgt door: 16 december Mevr. H. Cou-
dijser & M. Lammens. 23 december Fam. W. ten Kate. 25 
december Fam. J. Klifman. 30 december Fam. P. Luteijn. 
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activi-
teiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzi-
gingen. 
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KERKENRAAD 

 
Predikant 

➢ Jannica de Prenter, Predikant in opleiding 
–  050 35 50 84. 

 
 

 

 

Ouderlingen 

➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 

➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37 

 Carolus de Vischstraat 18,  8200  Sint- Andries 

➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23 
 Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 
 

 

Diakenen 

➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66 
 Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86 
 Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 

➢ Dhr. J. van Groenigen –  050/38.72.62 
 Zandwege 10, 8490 Varsenare 
 

 
 

Bankrekeningen 
 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 
 

Diaconie 

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 
t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
 

VZW Vrienden  
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 
t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 

  



 

 

 


