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Inleidend woordje 

Deze kerkbode gaat over verwachten. Advent is hoopvol uitkijken 

naar het licht, naar de vrede van het kerstkind dat in elk van 

ons geboren wil worden. Van Gaby Labeur ontving ik deze woor-

den van verlangen, die in elke grootouder wel leven: 
Zal het me dit jaar lukken samen met één van de kleinkinderen over het 
kindeke op aard’ te zingen? Gloria lukte verleden jaar al! Probeer ik, met 
mondjesmaat, bijna onherkenbaar fijngeprakt en licht-verteerbaar ergens 
“het verhaal” een kans te geven naast al die verleidelijke commerciële hap-
klare brokken? En bovendien, een kind dat anno 2019 in Bethlehem gebo-
ren wordt en waarover Jeruzalem zich verblijdt spreekt ons heel anders 
aan dan het kerstroze suikerbaby’tje op onze slagroomstronk. En toch … 
Als ’t kindje binnenkomt, lacht heel het huisgezin. Meer nog, er wordt ge-
waakt over warmte, veiligheid, gezonde en biologisch verant-woorde prak-
jes, rust. Misschien kniel je en zing je heel stilletjes bij het wiegje? Je houdt 
de pas in met zo’n peuter aan je hand. Eigenlijk doe je niets anders dan 
die herders: verwonderen, zingen, waken, hoeden, leiden en ook een beetje 
vrezen en bekijk je de wereld opnieuw samen met hem. Je wijst naar de 
sterren en doorheen dat kind krijgt de wereld een nieuwe kans. Ik probeer 
het weer: Er is een kindeke geboren op aard’! 

Over wachten, waken en hoeden, leest u ook in de overdenking 

waarin u meegenomen wordt naar Jesaja 21, naar de wachters 

die in de stilte van de nacht uitzien naar het nieuwe morgenlicht. 

Er is ook weer heel wat te beleven in onze gemeente. Het koor is 

al druk in de weer met de kerstzangavond, waarbij dit jaar het 

thema ‘stille nacht’ centraal zal staan. Een avond waarbij u van 

harte uitgenodigd wordt om stil te vallen, om u te verwonderen, 

en te zingen van het licht dat midden in de winternacht begint 

te stralen. U kunt op 10 december mee-

doen aan de schrijfactie voor Amnesty, 

en u leest over het nieuwe programma 

van vzw de vrienden, over de doop-

dienst op 25 december, en de activitei-

ten tijdens de bidweek voor de eenheid 

in januari. Voor ieder wat wils… Na-

mens de redactieraad wens ik u veel 

leesplezier! 

Ds. Jannica de Prenter   
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Overdenking: hoe ver is de nacht? 

Jesaja 21:6-15 (NBV) 
6 Want dit heeft de HEER gezegd: 
‘Zet een wachtpost uit, laat hem melden wat hij ziet. 
7 Ziet hij strijdwagens, met paarden bespannen, 
een karavaan met ezels en kamelen, 
laat hij dan toezien, nauwlettend toezien’. 
8 De wachter zegt: ‘Heel de dag sta ik op wacht HEER, 
elke nacht blijf ik op mijn post’.  
9 Daar komen soldaten op strijdwagens, 
wagens, met paarden bespannen. 
Dan roept hij: ‘Gevallen, gevallen is Babel! 
Al zijn godenbeelden liggen verbrijzeld!’ 
10 Mijn volk, vertrapt en vertreden als op de dorsvloer, 
de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, 
heeft mij dit laten weten, en ik heb het jullie gemeld. 

11 Profetie over Duma. 
Vanuit de Seïr roept men naar mij: 
‘Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? 
Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?’ 
12 En de wachter antwoordt: 
‘De morgen komt, en ook de nacht. 
Wilt u iets vragen, kom dan terug en vraag het’.  

13 Profetie over Arabië.  
Sla jullie kamp op in het woud van Arabië, 
karavanen van de Debanieten. 
14 Breng de vluchtelingen brood, 
inwoners van Tema, 
geef de dorstigen water. 
15 Zij zijn de oorlog ontvlucht, 
het getrokken zwaard en de gespannen boog, 
gevlucht voor het geweld van de strijd. 

Advent: wachten en hopen 

Advent is een tijd van wachten en hopen. Wanneer de dagen 

steeds korter worden en de nachten lengen, wanneer het zonlicht 

in de winter steeds ijler er kortstondiger wordt, ontwaren we in 

onszelf een verlangen naar warmte, naar licht en geborgenheid. 

Advent is het uithouden in de nacht, wakend en hopend, wach-

tend op het eerste morgenlicht. Een mooie tekst om in de ad-

ventstijd te lezen is de profetie in Jesaja 21. In deze woorden van 
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hoop en verlangen gaat het over de ervaring van de nacht. In het 

diepe donker ziet Jesaja wachters op de uitkijk staan. In het 

wachten, in het kijken naar de verte, naar de uiteinden van de 

horizon, zien ze duisternis. Maar dat niet alleen: ze zien ook hoe 

het einde van de nacht begint te gloren. Wat kunnen wij vandaag 

leren van die houding van het geduldig wachten, van uitkijken 

en uitzien naar het licht? In deze overdenking wil ik u meenemen 

naar de wachters van de nacht in Jes 21. 

De vele gezichten van de nacht 
De nacht heeft veel gezichten. De nacht is de schaduwzijde van 
de dag. We associëren de nacht met duisternis, met onze angst 
en met de dood. De nacht kan soms veel te lang duren. Vooral 
als je niet slapen kunt, en gedachten als een maalstroom door je 
hoofd spoken, kun je verlangen naar de morgen. Als je ligt te 
draaien en te keren en de slaap niet kunt vatten, borrelt de vraag 
op: wordt het dan nooit morgen? Wanneer is deze nacht voorbij? 
Maar de nacht kan een mens ook goed doen. Vanaf het begin 
heeft God de nacht bedoeld als een tijd om te rusten. De nacht 
is ook geborgenheid: een zachte deken die over de dag valt, waar 
de mens zich aan over mag geven om tot rust te komen en zich 
te verkwikken. Het donker is ook een stille, goede nacht die 
kracht geeft om weer op te kunnen staan in de morgenstond. 
Maar soms is de nacht ook licht. In de stilte van de nacht kun-
nen we de dingen soms helderder zien. In de zwarte gaten van 
de nacht, kiert soms ook een nieuw perspectief van licht. In het 
duister van de nacht gebeurt het soms: met grote klaarheid 
dringt bij ons binnen wat ons echt te doen staat, een nieuw zicht 
op de toekomst dat in onszelf geboren wordt. 

Profeten zijn wachters 

Wachters zijn mensen 

die op de uitkijk staan. 

In het Israël van Jesaja, 

kende men nachtpa-

trouilles: wachters die ‘s 

nachts op de muren en 

torens van de stad op de 

uitkijk stonden, om over 

de veiligheid van de stad 

te waken. Wie op een 
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hoge uitkijkpost staat, kan verder kijken dan anderen. Wachters 

zijn mensen die de horizon overzien. Ook profeten werden vaak 

wachters genoemd. Wanneer Jesaja in vers 21:6 spreekt over de 

‘wachtpost’ (məṣappęh) die uitgezet wordt, dan spreekt Jesaja 

over zichzelf. Profeten zijn mensen met een kritisch oog, mensen 

die van God zelf een wachtersfunctie hebben gekregen. Ook Ha-

bakkuk zegt van zichzelf dat hij op een wachtpost staat, open en 

ontvankelijk voor het woord van de Heer (Hab 2:1). 

Ik ga nu op mijn wachtpost staan, 
betrek mijn post op het bolwerk, 
kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen, 
wat hij mij antwoordt op mijn verwijt.  

Van veelzeggende betekenis is het woordje qęšęḇ dat twee keer 

voorkomt in Jes 21:7, en het werkwoord qāšaḇ dat daarmee ver-

bonden is. De profeet moet aandachtig kunnen luisteren, en met 

een grote oplettendheid kunnen kijken. Hij moet gespitst zijn op 

wat er in de verte opdoemt aan gevaar. In vers 8 speelt de profeet 

met een prachtig woordspel tussen de ‘wachttoren’ (məṣappęh) 

en de ‘wachtpost’ (mišmęręt) en tussen licht en donker. De hele 

dag staat hij op de wachtoren, en ’s nachts is hij op zijn post. De 

profeet is waakzaam; in licht en bij donker speurt hij de horizon 

af, of er ergens aan de horizon strijdwagens opdoemen, of hij het 

geluid horen kan van paarden en ruiters. 

Profetie over de volken 

In Jes 13–21 komen we de profetieën over de volken tegen. Je-

saja wil daarmee zeggen: God is niet alleen gericht op Israël, 

maar op alle volken. Op de achtergrond klinken de verschrik-

kingen mee van de Assyrische overheersing onder Sargon II, die 

in het jaar 720 niet alleen het Noordrijk Israël veroverde, maar 

ook Babylon. In de vv. 21:7-10 valt het oog van de profeet op 

Babylon: “gevallen, gevallen is Babel” (Jes 41:9). Het is opvallend 

hoe begaan de profeet is met Babylon. De profeet is ‘ontredderd’ 

(ʿāwâ) en ‘ontsteld’ (bāhal) bij het zien van het onheil waarmee 

de stad getroffen wordt. Babylon wordt net als Israël vertrapt 

door de macht van Sargon. ‘Mijn volk’ is een toevoeging die er in 

vers 21:10 eigenlijk niet staat. Jesaja spreekt over ‘mijn dorsen 

en het slachtoffer van mijn dorsvloer’. Jeremia zou iets vergelijk-

baars zeggen: “Babel is als een dorsvloer die wordt aange-
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stampt,” (vgl. Micha 4:13; Hab 3:12; Jes 41:15). Maar dan ver-

schuift het blikveld nog verder richting het oosten, en volgen de 

profetieën over Duma (vv. 11-12) en Arabië (vv. 13-15). Duma 

was een oaseplaats in de noord Arabische woestijn, en bevond 

zich op het kruispunt van de handelsroutes van Arabië naar Ba-

bylon. Ook Tema ligt ver in het oosten. Op de weg tussen Tema 

en Medina lag Deban: een oaseplaats met vele bronnen. Zowel 

de Debanieten als de inwoners van Duma zuchten onder de As-

syrische onderdrukking. In Duma, Tema en Deban is het nacht 

geworden. 

Hoe ver is de nacht? 

Wat er in het oosten gebeurt blijft niet verborgen. In Seïr, in berg-

achtige gebied ten zuidoosten van Israël, waar de kara-vaanrou-

tes vanuit Arabië richting Juda en Jeruzalem lopen, horen de 

mensen over de ellende in het oosten. In het land van Edom, 

waar de nakomelingen van Esau wonen, wordt naar de wachter 

geroepen of ergens in het oosten het licht begint te dagen: “wach-

ter, hoe lang nog duurt de nacht, hoe lang nog duurt de nacht” 

(Jes 21:11)? Het is een zuchten in de nacht. Het zou de vraag 

kunnen zijn van de inwoners Aleppo, of de mensen die wonen 

moeten in IS-gebied; mensen die vertrapt en vertreden worden 

door een wrede onderdrukker, en leven moeten op de puinhopen 

van kapotgeslagen straten en huizen. Het is een vraag die we 

ergens allemaal wel herkennen. Wanneer het nacht wordt in ons 

leven, en tegenslagen ons overvallen, dan vragen we ons af hoe 

lang dit donker nog duren moet. Wanneer eindelijk het licht weer 

opgaat, en er een lichtpuntje verschijnt waar je je aan vast kunt 

houden, een morgenster die richting wijst. 

Te donker 

De nacht kan ook te donker zijn. Een sprekend voorbeeld is het 

aangrijpende adventslied ‘Die Nacht is vorgedrungen’ van de 

Duitse schrijver Jochen Klepper. Het leven onder het juk van het 

naziregime drukte te zwaar op hem en zijn Joodse vrouw Hanni. 

In de nacht van 10 op 11 december 1942 heeft hij, samen met 

zijn vrouw en haar jongste dochter een einde aan het leven ge-

maakt. Deze zelfgekozen dood was voor Klepper een geloofs-

daad. In het vertrouwen dat deze nacht, dit onbestaan van leven, 

wel haast voorbij moet zijn, heeft hij zich overgegeven aan de 
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nacht, omdat hij geloofde dat Gods genade zelfs in het diepste 

donker van de nacht nog op zou lichten, dat zelfs daar Gods on-

gebroken licht zou oplichten als de dag (Ps 139:12). In de eerste 

strofe van dit lied, zegt Klepper het zo: “wie schreide in het duis-

ter, begroet zijn klare schijn als hij met al zijn luister straalt over 

angst en pijn”. 

De nacht komt, maar de morgen ook 

Het antwoord dat de wachter geeft is een antwoord tussen licht 

en donker: “de morgen komt, maar ook de nacht”. Het zal weer 

dag worden, en er zullen betere tijden komen. Na de periode van 

de nacht, van de duisternis en de bezetting volgt een nieuwe dag. 

De morgen komt. Er zal 

verademing zijn, het licht 

gloort al aan de horizon. 

Maar achter die nieuwe 

morgen ziet de profeet 

ook een nieuwe nacht. 

Na Assur, zullen er 

nieuwe onderdrukkers 

zijn die opstaan: de Ba-

byloniërs, de Meden en 

de Perzen, het Griekse 

rijk van Alexander de Grote, de Romeinen… wat Jesaja hier zegt 

is zo reëel. Hoe donker is de nacht niet voor zoveel volken op 

aarde? In het oosten dreigt ook vandaag om elke hoek het ge-

weld. Toch zijn er spranken licht zichtbaar, en gloort hier en daar 

de hoop aan de rand van de nacht. 

Geef de vluchtelingen brood en water 

Jesaja is een wachter, iemand die wakker blijft, en vertelt over 

de vergezichten van heil en onheil. Maar Jesaja is ook een ziener. 

Als geen ander heeft hij helder wat er moet gebeuren in tijden 

van onheil: breng de vluchtelingen brood, en geef de dorstigen te 

drinken (Jes 21:14). Gelukkig zijn er vandaag mensen die de 

stem van de wachter hebben gehoord. In Mesen, in één van de 

kleinste stadjes van België, worden tussen 17 december en 30 

januari honderd vluchtelingen opgevangen in Peace Village. 

Mensen op de vlucht voor geweld, worden in het West-Vlaamse 

Mesen met open armen ontvangen. Ze krijgen wat ieder mens 
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verdient: een dak boven het hoofd, water en brood, en een beetje 

warmte. Voor deze mensen gloort heel even de hoop aan de ho-

rizon. Voor heel even mogen zij vergeten wat achter hen ligt: de 

oorlog die ze ontvlucht zijn, het getrokken zwaard en de gespan-

nen boog, het geweld en de strijd (Jes 21:15). 

Ontsteek een licht voor alle volken! 
Aan het eind van het boek Jesaja, staan er opnieuw wachters op 
de muren (Jes 62:6). Dag en nacht kijken ze uit over de horizon. 
Maar dit keer klinkt hun boodschap van bevrijding sterker dan 
ooit. Ze gunnen zichzelf geen rust en zwijgen niet. Ze blijven 
voortdurend van recht en van vrede spreken, totdat het ‘licht van 
de gerechtigheid’ daagt en de ‘fakkel van de redding’ brandt. Het 
is een vlam die aangestoken wordt voor alle mensen zodat alle 
volken Gods gerechtigheid zullen zien (Jes 62:1-2). Een initiatief 
die de fakkel waar Jesaja over spreekt elk jaar weer doet aan-
wakkeren, is het vredeslicht. Op 26 november werd vanuit de 
geboortegrot in Bethlehem het vredeslicht aangestoken. Dit 
kleine vlammetje van hoop is als een baken in het donker, een 
fakkel die van stad tot stad reist, en van land naar land: een licht 
dat schijnt voor alle volken, en dat op 18 december ook in Brugge 
aankomt. Een licht dat onze harten wil verlichten en in ons het 
vuur van de vrede wil doen ontvlammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachten op het licht 

Advent is wachten en hopen, waken en bidden, uitzien naar het 

licht. Achter het donker van de nacht wacht geduldig de nieuwe 

dageraad. Ook Paulus geeft die boodschap aan ons mee: “de 

nacht loopt ten einde, de dag nadert al” (Rom 13:12). Het is een 

boodschap die steeds in ons weer geboren moet worden. 

Het Oostenrijkse 
meisje Victoria 
Kampenhuber uit 
Enns, mocht hel-
pen om het vre-
deslicht aan te 
steken vanuit het 
Eeuwig licht in de 
geboortekerk in 
Bethlehem. 
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Daarvoor is stilte nodig. Een houding van wachten in het donker, 

vol verlangen uitzien naar het licht, en geloven dat het waar is: 

dat het licht zal schijnen in de duisternis en dat het duister haar 

niet in haar macht heeft gekregen (Joh 1:5). Het licht wil in elk 

van ons doorbreken, in onze diepte, in de stilte van ons hart. Of 

om het met de woorden van Anselm Grün te zeggen: 

In het zwijgen daal ik af in mijn eigen diepte. En de weg naar 
die diepte voert door de nacht van mijn duisternis, door de 
nacht van mijn angst en eenzaamheid. Daar verlaat ik mijn 
koninklijke troon, waarop ik veilig troon en vanwaar ik mijn 
leven bestuur en bepaal. Daar buig ik neer tot de grond van 
mijn ziel. Want alleen daar kan God in mij geboren worden. 
Alleen in de diepte van mijn hart, waar het lawaai van de 
oppervlakte niet kan doordringen, wil God in mij mens wor-
den. 

Uit: Anselm Grün, Vergeet het beste niet, Meinema, 2004. 

Ik wens u allen een inspirerende adventstijd. Dat deze stille tijd 

van wachten en hopen een tijd mag zijn, waarin je open mag 

gaan voor het licht. Dat in jouw hart geboren mag worden: het 

licht van de morgenster, de liefde van hij die het licht der wereld 

is. Een vriendelijk licht dat stralen wil voor alle volken der aarde. 

Een licht dat in het zuchten van onze eigen ziel wil doorbreken. 

In het schemerlicht, in de stilte van de nacht, wil het in onszelf 

gebeuren. Licht dat mensen aanstoot om licht te zijn. 

In de luwte schuilt de waarheid, 
in de schaduw wacht het licht, 
in de stilte gaan je oren open, 
in de moeite van het wachten 
ligt de ruimte, vind je moed, 
in het donker gaan je ogen open, 
zie je het pas goed. 

Uit: Jeroen Zijlstra, Over water (CD), 2009. 

Ds. Jannica de Prenter 

Bij de afbeeldingen: 

www.pixabay.com 

https://ooe.orf.at/magazin/sto-
ries/3023580/?fbclid=IwAR2ZgbVgz0s6YfAMstD7RFpFnNmvQg2o2o-
uQejwkm_xzSNlSGdVx035uI8 

http://www.pixabay.com/
https://ooe.orf.at/magazin/stories/3023580/?fbclid=IwAR2ZgbVgz0s6YfAMstD7RFpFnNmvQg2o2o-uQejwkm_xzSNlSGdVx035uI8
https://ooe.orf.at/magazin/stories/3023580/?fbclid=IwAR2ZgbVgz0s6YfAMstD7RFpFnNmvQg2o2o-uQejwkm_xzSNlSGdVx035uI8
https://ooe.orf.at/magazin/stories/3023580/?fbclid=IwAR2ZgbVgz0s6YfAMstD7RFpFnNmvQg2o2o-uQejwkm_xzSNlSGdVx035uI8
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Aankondiging: het vredeslicht in Brugge 

Levenswijsheden in een notendop 

Woorden wekken, voorbeelden strekken- juist? Oude spreek-

woorden zetten soms hele verhalen neer in een paar goed geko-

zen woorden. Gebalde levenswijsheid van generaties ver, die we 

toch telkens opnieuw, al vallen en opstaan moeten ontdekken. 

Het vredeslicht in Brugge is zo’n ontdekkingsreis geweest –en 

nog eigenlijk. Tijdens dit proces vonden we er niet alleen de 

waarheid achter dit spreekwoord, maar ook elkaar. 

Het vredeslicht 

Even kaderen: het vredeslicht begon zijn geschiedenis op de Oos-

tenrijkse nationale televisie in 1986. Aangestoken in Bethlehem 

werd het zonder te doven overgebracht naar Wenen als teken van 

vrede en verbinding. Het raakte een gevoelige snaar, de symbo-

liek was simpel en krachtig tegelijk. Jaar naar jaar sloten andere 

landen zich aan om ook een vonk van het vredeslicht te ontvan-

gen. Intussen staat de teller al voorbij de 30 landen, en zijn er 

binnen die landen ook een groeiend aantal steden die zich inzet-

ten voor de verdere lokale verspreiding. 

Brugge 

In Brugge zetten de pastorale eenheid Sint-Donatianus en YOT 

er met geestdrift de schouders onder om het vredeslicht hier in-

gang te laten vinden. Mettertijd groeide het idee dat het verbin-

den al begint bij het organiseren en plannen vooraf. Hoe krijg je 

mensen van alle leeftijden, achtergronden en levensvisies ver-

enigd, als je daarin niet zelf het voortouw neemt? De lezer voelt 

het al komen: woorden wekken maar voorbeelden… 

Vrede is een doe-het-zelf-concept 

Niet toevallig is de vertrekplaats van het vredeslicht het multi-

culturele Bethlehem, een plek waar om elke hoek een kans op 

conflict loert. Vrede kan daar enkel bestaan als iedereen elkaar 

persoonlijk en bewust de hand reikt. Dat is een broos proces, vol 

uitdagingen. Spreekt voor zich dat we allemaal voorstander zijn 

van vrede. Is er een levensbeschouwing die dit niét uitdraagt? 

En toch ligt de halve wereld overhoop met elkaar, niet in het 

minst in Israël. Het gaat dus niet om mooie waarden, die zijn er. 
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Het gaat om persoonlijke inzet. Wat doe jij om het waar te ma-

ken? Wat doe ik? Wat als we elkaar niet begrijpen, verschillende 

meningen of belangen hebben? Dan besef je hoe simpel vrede is: 

je moet het gewoon zelf doen. En besef je ook hoe moeilijk het 

tegelijk is. 

 

Het vredeslicht in de Magdalenakerk 

Challenge accepted 

De voortrekkers namen de handschoen op in Brugge. Verschil-

lende partners werden mee rond de tafel gevraagd: stadsdien-

sten, vrijwilligers, andere levensbeschouwingen… Samen zitten 

we rond de tafel en denken we na. Kan de ontvangstceremonie 

nog in de kerk als we het uitdrukkelijk willen openstellen voor 

alle gemeenschappen? Jawel. Vrede gaat niet over neutraliteit. 

Dan is er helemaal geen kunst aan. Het gaat om verschillen res-

pecteren en gemeenschappelijke grond vinden. Elkaars drempel 

over kunnen, ook létterlijk. Maar er wordt ook gesproken over 

gevoeligheden. In welke taal, in welk beeld kunnen wij ons alle-

maal vinden? We luisteren, discussiëren, schrappen en schrij-

ven. Gaandeweg leren we elkaar steeds beter kennen. Gaande-

weg wordt onze droom waar zonder dat we het zelf merken. We 

wilden mensen verbinden en we dachten daarbij aan onze ach-

terban. Maar intussen zijn we zelf verbonden. Het vredeslicht dat 

warmte en samenhorigheid wou brengen heeft dat al lang ge-

daan, nog voor het Brugge fysiek binnen kwam. 
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Samen onderweg 

Dat is waarom er een protestants koor zal zingen. Waarom we 

straks naar de moslimgemeenschap bellen of zij nog suggesties 

hebben. Waarom je nu de woorden van een vrijzinnig humanist 

leest. We zijn er nog niet, maar we zijn wel samen op weg. Zo 

gaat dat nu eenmaal met vrede. We hopen niet alleen met onze 

tastbare vredesvlam de boodschap uit te dragen maar ook met 

ons proces. Want inderdaad: woorden wekken maar voorbeel-

den, die strekken. 

Anne-Flor Van Meenen 

huisvandeMens Brugge 

 

Dit artikel werd overgenomen uit: ‘Kerk en Leven’, no. 48 (2019), regio 

Brugge. 

Praktisch 

De ontvangstceremonie is op woensdag 18 december om 

18.30u. in de H. Magdalenakerk. Aan alle aanwezigen bieden 

we, naast het licht, ook warme soep aan. Breng eventueel jouw 

lantaar of windlicht mee om het licht verder te verspreiden in 

jouw buurt, instelling of organisatie. Je kunt ook ter plaatse een 

bijzonder windlichtje aankopen om het licht mee naar huis te 

nemen. 

Zelf een vredeslichtje aansteken en komen afhalen kan daarna 

dagelijks van donderdag 19 tot dinsdag 26 december van 13 uur 

tot 18 uur in de H. Magdalenakerk (nabij het Astridpark). 

Meer info 

www.vredeslicht.be 

Facebook: Vredeslicht Brugge 

Een klein licht aansteken is niet zo veel, maar wanneer we het met z’n al-
len aansteken, wordt het plots helder in Brugge!  

http://www.vredeslicht.be/
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Om naar uit te kijken 

Toeleven naar kerst met Micha: geef licht! 

In de Adventsperiode gaan we op weg met de profeet Micha. De 

naam Micha betekent ‘wie is zoals de Heer’. Dat doet ook denken 

aan de naam Micha-el: ‘wie is zoals God’. In Micha 7:18 komt dat 

ook terug: ‘wie is een God zoals u’? Micha was een tijdgenoot van 

Jesaja. Het boek Micha laat zich lezen als een discussie. Op de 

felle onheilsprofetieën (Mi 1:2-

2:11; 3:1-12; 6:1-7:6) volgen 

steeds visioenen van heil (Mi 

2:12-13; 4:1-5:14; 7:7-20). In 

een spreken tussen licht en 

donker schetst de profeet Micha 

een profetisch vergezicht: waar 

in de dalen de vromen uit het 

land zijn verdwenen en het land 

ontspoort, ziet Micha voorbij de 

heuveltop, dat in Bethlehem een herder wordt geboren (Mi 5:2-

3), en dat de mensen weer zullen weten wat goed is en niets an-

ders dan recht zullen doen (Mi 6:8). Aansluitend bij de Micha-

lezingen is er elke zondag in de Adventsperiode een gezins- of 

kindermoment rond het adventsproject ‘geef licht’ dat hierbij 

aansluit. Deze momenten zijn zo aangepast dat ze leuk zijn voor 

jong en oud. We zijn allemaal Gods kinderen nietwaar? 

Schrijfmarathon op 10 december 

Op dinsdag 10 december – de internatio-

nale dag van de rechten van de mens – is 

er een schrijfmarathon in ’t Keerske voor 

Amnesty International. We schrijven brie-

ven voor mensen die zich geweldloos heb-

ben verzet tegen onrecht en de schending 

van mensenrechten, en dat bekopen 

moesten met hun eigen vrijheid. Doorlo-

pend van 13.00-21.00 uur in de kerk-

zaal. Koffie, thee en koekjes staan voor u 

klaar. Komt u ook schrijven voor recht? 
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Kooroptreden op 18 december 

Zoals u in het uitgebreider artikel over het vredeslicht al heeft 

kunnen lezen, is onze gemeente dit jaar betrokken bij het ont-

vangstmoment van het vredeslicht op 18 december. Ons koor zal 

namelijk enkele liederen brengen, en daarmee een voorproefje 

geven van onze kerstzangavond. Net als vorig jaar zullen we ook 

een vredeslichtje aansteken en brandend houden, zodat de 

lichtjes na afloop van de kerstzangavond en de kerstdienst 

opnieuw te koop aangeboden kunnen worden. Het ontvangst-

moment op 18 december belooft een bijonder mooie viering te 

worden boordevol lichtpuntjes van hoop. Een warme oproep om 

hierbij aanwezig te zijn en de boodschap van licht, vrede en ver-

draagzaamheid tussen mensen van allerlei achtergronden bran-

dend te houden. 

Kerstzangavond: Stille nacht 

Op 20 december openen de deuren 

van ’t Keerske zich voor de 27e editie 

van de kerstzangavond. Het thema is 

dit jaar ‘stille nacht’. Geef jezelf de 

kans om in de drukke decembertijd 

te verstillen bij eeuwenoude verha-

len. Kom, en kijk mee met de wach-

ters in de nacht naar een nieuwe da-

geraad van vrede; draag met Maria 

de verwachting van een nieuw begin 

van licht mee in je binnenste en laat 

het rijpen in stilte, tot je hart er vol 

van is; en zing dan mee met de her-

ders en engelen van vrede, van licht, 

en glorie in de hoogste hemel. Net als 

vorig jaar zal het vredeslicht ook 

weer stralen. De kerstzangavond begint traditiegetrouw om 

20.00 uur. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er 

voor iedereen een glaasje glühwijn of fruitsap. Brengt u ook ge-

rust vrienden, kennissen of familie mee. Van harte welkom! 
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Doopdienst op 25 december 

De kerstdienst op 25 december belooft 

dit jaar wel heel speciaal te worden. 

We mogen dan een nieuw gezin in ons 

midden ontvangen: Dries Claeys en 

Julie Owiti klopten enige tijd geleden 

bij ons aan met de grote wens om Zuri 

en Rye te laten dopen in een pro-tes-

tantse eredienst. De tweeling is name-

lijk geboren op 24 december en zijn 

dus echte kerstkindjes. Kerstdag is 

daarmee voor de ouders een bijzonder symbolische dag. De 

kerstdienst zal het karakter hebben van een sfeervolle gezins-

dienst met veel aandacht voor de kinderen. Ook ons koor zal en-

kele liederen brengen. In de komende periode zullen we fam. 

Claeys-Owiti van harte uitnodigen om onze gemeente te leren 

kennen, en krijgen de ouders doopcatechese aan huis onder be-

geleiding van onze predikant.  

Om op terug te kijken 

Te Deum op 15 november 

Op vrijdag 15 november werd er in de 

Sint-Salvathorskathedraal te Brugge 

een te Deum gezongen ter ere van het 

Koningsfeest. Namens onze gemeente 

was Dhr. Adriën Deceuninck aanwezig. 

Voleindingszondag 2019: ingetogen en sfeervol 

Het kerkelijk jaar werd op zondag 24 november afgesloten met 

een ingetogen voleindingszondag. In een vol Keerske – met nog 

enkele lege plaatsen over – werden de namen van de overledenen 

met eerbied genoemd. De kijktafel die voor deze dienst werd ge-

maakt, verbeeldde Psalm 56:9 “Mijn omzwervingen hebt u opge-

tekend, vang mijn tranen op in een kruik; staat niet alles in uw 

boek”? Samen met de kinderen werd alles wat er te zien was op 

de kijktafel eens goed bekeken: het tranenpotje waarin God onze 

tranen opvangt, het boek des levens met daarin woorden van 
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troost en de namen van 

de rechtvaardigen (Mal 

3:16), de herfstbladeren 

die neer-gedwarreld zijn 

op de aarde, en net als 

het leven zelf verwaaien 

en verwelken, en ten-

slotte de klimop die 

zelfs in de winter groen 

blijft en zo verwijst naar 

Gods trouw die nooit 

verdort. Naast de kijktafel stonden rode rozen in een vaas, die 

na het gedachtenismoment aan de familieleden werden meege-

ven. De dieprode kleur is krachtig, en is daarmee beeld van de 

liefde die niet vergaat, en die zelfs de banden van de dood niet 

klein krijgt. Tijdens het gedachtenismoment werd het gedicht 

‘terwijl ik je mis’ van Marinus van den Berg voorgedragen. De 

aangestoken lichtjes weerspiegelden mooi in de spiegel. De dan-

sende vlammetjes, zijn als de liefde die steeds weer opvlamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelstudie over Prediker afgerond 

In de afgelopen maanden werd er flink gestudeerd op het boek 

Prediker. Vooral de donderdagmiddaggroep liep goed, en trok 

zo’n 8-15 mensen. Mooi aan deze Bijbelstudie was dat er ook 

enkelen vanuit de Pinkstergemeente, de Evangelische kerk en de 

Adventskerk aansloten. Samen werd er nagedacht over dit ei-

genaardige boekje met z’n diepzinnige vragen. Na het lezen van 

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. 
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de gedichten die onze predikant uit het Hebreeuws vertaalde, 

volgde een korte exegetische uitleg en waren er gespreksvragen 

aan de hand van de teksten over de zin van plezier, het genieten, 

het werk, over relaties, over ouder worden en de dood. Het waren 

stuk voor stuk, mooie en boeiende gesprekken. De volgende Bij-

belstudie zal in het voorjaar doorgaan. De teksten zijn te verkrij-

gen bij onze predikant.  

 

Wel en wee… 
…wil een rubriek zijn waarin u vreugdevolle familieberichten of 

ook droevig nieuws kunt melden.  Onbekend maakt onbemind;  

uit het oog: uit het hart, mag bij ons niet voorkomen.   Ook 

nieuwe leden kunnen hier gebruik van maken om zich voor te 

stellen . Meldt uw bericht bij voorkeur voor de 16e januari. (vol-

gende deadline) bij albert.eversen@hotmail.com  
Wel   Woensdag 27 nov. stuurde Dany Constant volgend bericht: 

Beste vrienden,                                                                                             
Ik mag morgen al naar huis.                                                                  

 Geen bijkomende kwaadaardige klieren verwijderd.                             

Ik heb ook weinig pijn.  

                Vriendelijke groeten,  Dany 

       Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe 

mailto:albert.eversen@hotmail.com
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Opruimen voor een goed doel                                   .                                       
 

 
 

Sinds enige tijd zijn enkele dames uit onze kerk bezig met het 

breien van sjaals voor de havenaalmoezenier van Terneuzen en 

Gent,  ds. A. Eberson. Hij deelt de sjaals uit aan de bemanningen 

van schepen die hij bezoekt. De mannen zijn van buitenlandse, 

meestal Aziatische afkomst en niet warm genoeg gekleed bij hun 

werk aan dek. Wij hebben het nu al koud, maar de temperaturen 

op zee voelen nog anders aan. De sjaals zijn korte gebreide stuk-

ken, die aan de uiteinden samen genaaid worden zodat ze kun-

nen dienen als muts onder de helm of als col rond de hals. 

Wij zijn dus op zoek naar breiwol of breikatoen, om ons werk 

voort te kunnen zetten. Kleur en dikte van het materiaal spelen 

geen rol: de dames zijn zeer inventief bij het maken van kleur-

rijke dingen. Misschien heeft de lezer of de lezeres van deze op-

roep nog “schatten op zolder of in een kast”, die ons kunnen 

verder helpen. Gebreide kledingstukken, die niet meer modern 

zijn en daarom niet meer gedragen worden, zijn ook welkom.  

Het materiaal wordt gerecycleerd. 

In de hoop op veel respons hartelijk dank bij voorbaat, 

 

Annegret Laureys. 
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Nieuws uit de oecumene 

Ontvangstmoment patriarch Barthelomeo 

Wapenstilstand was een bijzondere dag voor de oecumene in 

Brugge. Op 11 november bezocht oecumenisch Patriarch Bar-

theolomeos Brugge. Nog voordat katholieke en protestantse ker-

ken begonnen met groene theologie, sprak hij al profetisch over 

de ecologische crisis. Barthelomeos wordt dan ook terecht de 

‘groene patriarch’ genoemd. In de namiddag hield de patriarch 

een toespraak over de toekomst van de kerken in Europa. Zijn 

oecumenische hart was daarin voelbaar, want hij citeerde niet 

alleen Luther, maar ook Paus Franciscus, de aartsbisschop van 

Canterbury en het 

WCC, en sprak 

over vrijheid, hu-

maniteit, solidari-

teit, en dialoog met 

de moderniteit en 

de mensenrechten. 

Barthelomeos sloot 

af met deze mooie 

woorden: "our cen-

tury must become 

a century of hu-

manity and soli-

darity, of freedom and solidarity... for christians the protection 

of humankind is not just a categorical imperative, it is a com-

mandment of the loving God". Na deze boodschap van christe-

lijke verbondenheid en liefde in de Ene Vader, volgde in de or-

thodoxe parochie een feestelijk ontvangstmoment, waar zo’n 

beetje heel oecumenisch Brugge verzameld was. Namens de Pro-

testantse kerk was Ds. Jannica de Prenter aanwezig om mee te 

vieren en te bidden. Het was een hoogdag voor de orthodoxie en 

de oecumene in Brugge. 

Bidweek voor de eenheid van de christenen 

Ondertussen maken we ons ook weer langzaam op voor de bid-

week voor de eenheid van de christenen, die door zal gaan van 
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18-25 januari 2020. De thematekst komt dit 

jaar uit Handelingen 28:2 “de plaatselijke be-

volking gedroeg zich buitengewoon vriende-

lijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur 

aan omdat het was gaan regenen en het koud 

was”. De gekozen teksten en liturgische ma-

terialen zijn dit jaar door de kerken van Malta 

voorbereid, waar de komst van Paulus op 10 februari groots ge-

vierd wordt. Het verhaal in Hand 27–28 laat zich bijzonder goed 

lezen vanuit de huidige vluchtelingencrisis. Paulus wordt gevan-

gen genomen, en over zee naar Rome ver-voerd. Eenmaal op de 

open zee, overkomt Paulus het menselijke drama dat veel vluch-

telingen treft. In het oog van de storm, woedt een kolkende zee 

onder hem, en dreigt hij meegesleurd te worden de diepte in. Dit 

verhaal stelt ons vandaag voor de vraag of we ons mee laten sle-

pen door koude onverschillige krachten, of dat we reageren van-

uit vriendelijkheid en medemenselijkheid.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Activiteiten tijdens de bidweek voor de eenheid 
• Op 22 januari om 20.00u komt metropoliet Athenagoras een lezing 

geven over de ‘orthodoxie in Rooms-katholiek België’. De lezing zal 
door gaan in de Gregoriuszaal van de Sint-Andries Abdij. Meer info: 

www.abdijzevenkerken.be/agenda/Gastsprekers/ 

• De oecumenische vespersdienst zal doorgaan op zondag 26 januari 

om 16.00 uur in de Sint-Salvathorskathedraal. De organisatie is dit 
jaar in handen van de Anglicaanse kerk. 

Vorig jaar waren onze Anglicaanse vrienden bij ons te gast voor onze jaar-

lijkse gezamenlijke dienst. Dit jaar zijn de rollen omgedraaid en bent u 
van harte uitgenodigd voor de gezamenlijke dienst op zondag 19 januari 

om 17.00 uur waarin rev. Augustine Nwaekwe en ds. Jannica de Prenter 

samen zullen voorgaan. De voertaal is Engels, maar er zullen liederen in 

zowel Engels als het Nederlands zijn.  

http://www.abdijzevenkerken.be/agenda/Gastsprekers/
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Berichten van vzw de Vrienden 

Concert vocaal ensemble “Le Tre Voci” 

We hadden hen het voordeel van de twijfel gegeven, de vijf heren 

van "Le Tre Voci". Maar wat een ontdekking, wat een explosie 

van klanken, wat een frisse, ongedwongen sfeer ...! Gaandeweg 

vloeiden op vrijdagavond 15 november religieuze en ernstige tek-

sten over in frivole meiliederen. De thema's werden door Fran-

çois Vantournhout met heel wat wetenswaardigheden aan elkaar 

gepraat en het publiek genoot zichtbaar. Helemaal geestdriftig 

werden de 70 aanwezigen bij de vier intermezzo's van de lieftal-

lige Mona. Ze is 10 jaar oud en een accordeonvirtuose in spe. 

Niks geen zenuwen, geen stress, geen be-

deesdheid: een echt "podiumbeest" noemde 

een fiere opa zijn kleindochter, die zicht-

baar genoot van het lange applaus en dan 

huppelend haar plaats weer opzocht tussen 

de heren van het ensemble. Vertederend!   

Ja, het was een fijne avond. De lovende 

commentaren van de aanwezigen achteraf 

logen er niet om. Er werd nog een hele tijd druk nagepraat in de 

"pop-upbar" en -naar ik vernam- mogen de heren van "Le Tre 

Voci" zich al binnenkort verwachten aan een nieuwe aanvraag 

tot optreden. De van mond-tot-mond reclame, weet u wel! 

 



De Brugse Kerkbode,  DECEMBER 2019 – JANUARI 2020, bladzijde 25 

 

 

Lidmaatschap 

Het nieuwe jaar 2020 nadert traag maar zeker en dan wordt het 

weer tijd voor de vernieuwing van het lidmaatschap van de vzw  

"De Vrienden van de V.P.K.B. Brugge". De prijs van het lidmaat-

schap blijft behouden op € 10 per lid. Lidkaarten zullen kunnen 

worden gekocht bij Dany Constant , na de eredienst in de koffie-

zaal, op de zondagen 8 december, 22 december en 12 januari. 

Na die laatste datum kan er enkel nog worden overgeschreven 

op het banknummer van de vzw (zie laatste blz. Kerkbode), maar 

dan ontvangt u geen lidkaart. 

Ik mag hopen dat alle leden hun lidmaatschap zullen voortzetten 

en dat nieuwe Gemeenteleden ook zullen toetreden tot de grote 

vzw-Vriendenkring. Bij elke betalende activiteit van de vzw, krij-

gen de leden een korting, zodat ze hun bijdrage bijna kunnen 

terugwinnen. 

Voorlopig programma 2020 

Het vzw-bestuur was vorige week druk in de weer met het sa-

menstellen van het activiteitenprogramma voor 2020. Ik kan u 

alvast verklappen dat de nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op 

zondag 5 januari na de Avondmaalsdienst. De beproefde for-

mule van belegde broodjes met cava of fruitsap blijft bestaan. 

De volgende activiteit wordt de kaas- en wijnavond, gepland op 

vrijdag 24 april. Op donderdag 14 mei hopen we de bekende 

Brugse koekjesfabriek Deman in de Vuldersstraat te kunnen be-

zoeken. Bij deze willen we u nu al  -letterlijk-  doen likkebaarden. 

Uiteraard is dit programma nog niet volledig, nadere info volgt. 

Dany Constant 

 

Van de bestuursraad 
 

Op de gemeentevergadering die zal worden gehouden in april 

2020 moeten 3 personen worden verkozen in de bestuursraad. 

Geïnteresseerden kunnen zich in januari hiervoor verkiesbaar 

stellen. 

De nodige informatie verschijnt dan op het mededelingenbord in 

de kerk.   
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Van het District Oost- & West-Vlaanderen 

In een vorig nummer meldden wij 

dat op 3 november de inzegening en 

bevestiging van ds. Eleonora Hof zou 

plaatsvinden in Ieper. Velen waren 

op die dag naar Ieper getrokken om 

dit feestelijk moment mee te maken.  

We feliciteren Eleonora van harte 

met deze mijlpaal in haar leven, en 

wensen de gemeente Ieper samen met Eleonora Gods zegen toe, 

na het doormaken van een zeer moeilijke tijd. 

Zelfs verwoordt Eleonora haar aanstelling als volgt: Wat een 

overweldigend bijzondere dienst was het gisteren, waarin ik in-

gezegend mocht worden en verbonden mocht worden als predi-

kant aan de Protestantse Kerk Ieper. Ik voel me gedragen door 

deze kring van colle-

ga's, die letterlijk om 

me heen staan en dat 

figuurlijk ook blijven 

doen. Met veel dank 

aan ds. Petra Schipper 

en ds. Steven Fuite, de 

synode-voorzitter van 

de Verenigde Protes-

tantse Kerk in België. 

Het is daadwerkelijk 

een bemoedigende 

dienst geworden. Achter én voor de schermen is veel werk ver-

richt door velen om dit allemaal mogelijk te maken. Zeer veel 

dank! 

De volgende districtsvergadering vindt plaats op zaterdag 7 de-

cember. In een volgend nummer van de Brugse Kerkbode zult u 

in een kort verslag hierover kunnen lezen. 

Riek ten Kate-van de Westeringh 

  

https://www.facebook.com/Protestantse-Kerk-Ieper-106135790769870/?__tn__=K-R&eid=ARBdpxL2mzDTpSJ6gY05SI75LmJ1muD_bJjwM-r6xTz7uLOvwYt7z7H6o8Y6ge3R3IBhfgkvCgTVRsCm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdo_9n6ezE3HprBh3cfA8ZJrNgmTexgU1uTsilqV9kOrR1uuPvMiu90KEA0fK6kflQ1hnEYiLWrsCDJ_TlOsfE1I3O4WVV7wXiZrbPWpq4oOFiKoSJrU3kcpqQ0iGVnOZvzTsFWt2myGcKj0b1F2XifdK_z_lZZD99Xo64xWeGZPzjCXs1REYwyFIcj5qHHtADO6tbwBqP5DYycg
https://www.facebook.com/petra.schipper.712?__tn__=K-R&eid=ARCqX4pQVXcHdZ0DfUo7q31SoHeLGw4F9M-yo0gGpW8IcisdbbLa2RmIT1xttkhrqqKa0B5yD22zAIyc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdo_9n6ezE3HprBh3cfA8ZJrNgmTexgU1uTsilqV9kOrR1uuPvMiu90KEA0fK6kflQ1hnEYiLWrsCDJ_TlOsfE1I3O4WVV7wXiZrbPWpq4oOFiKoSJrU3kcpqQ0iGVnOZvzTsFWt2myGcKj0b1F2XifdK_z_lZZD99Xo64xWeGZPzjCXs1REYwyFIcj5qHHtADO6tbwBqP5DYycg
https://www.facebook.com/protestantsekerk/?__tn__=K-R&eid=ARAs9Nm7_6pgK87O02QpFHuJMNo-59_ZsO-Lxom3pJoefZzjfxhWoST59KDX_7q3q6G3FFsnWb4FQ4vC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdo_9n6ezE3HprBh3cfA8ZJrNgmTexgU1uTsilqV9kOrR1uuPvMiu90KEA0fK6kflQ1hnEYiLWrsCDJ_TlOsfE1I3O4WVV7wXiZrbPWpq4oOFiKoSJrU3kcpqQ0iGVnOZvzTsFWt2myGcKj0b1F2XifdK_z_lZZD99Xo64xWeGZPzjCXs1REYwyFIcj5qHHtADO6tbwBqP5DYycg
https://www.facebook.com/protestantsekerk/?__tn__=K-R&eid=ARAs9Nm7_6pgK87O02QpFHuJMNo-59_ZsO-Lxom3pJoefZzjfxhWoST59KDX_7q3q6G3FFsnWb4FQ4vC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdo_9n6ezE3HprBh3cfA8ZJrNgmTexgU1uTsilqV9kOrR1uuPvMiu90KEA0fK6kflQ1hnEYiLWrsCDJ_TlOsfE1I3O4WVV7wXiZrbPWpq4oOFiKoSJrU3kcpqQ0iGVnOZvzTsFWt2myGcKj0b1F2XifdK_z_lZZD99Xo64xWeGZPzjCXs1REYwyFIcj5qHHtADO6tbwBqP5DYycg
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 Synodeboodschap 2019 

De Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België kwam 

dit jaar samen op zaterdag 9 november in Brussel, exact dertig 

jaar na de val van de Muur in Berlijn. Dit feit herinnert ons eraan 

dat we als kerk grenzen over moeten: grenzen die ons af toe in 

de modder doen belanden. Een Bijbellezing over Jozua refe-

reerde daaraan. 

Het thema voor de synodezitting was ontleend aan de woorden 

van de apostel Paulus in de Brief aan de Efeziërs, hoofdstuk3:16-

19  - “Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht 

en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Chris-

tus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest 

blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de 

breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde 

van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult 

volstromen met Gods volkomenheid.” (Dit woord had eerder cen-

traal gestaan op ProFest, de landelijke, protestantse Kerkendag, 

die eerder dit jaar, op Hemelvaartsdag, had plaatsgevonden in 

Gent. 

Het was een bijzondere dag, ook omdat de secretaris van de Sy-

ondevoorzitter, mevr. Bea Baetens veertig jaar in dienst is van 

de VPKB. Ze wordt erkend als een zeer toegewijde kracht voor 

onze Kerk. De nieuwe predikanten werden hartelijk verwelkomd 

en kort aan de vergadering voorgesteld. We zijn dankbaar voor 

onze nieuwe Dienaren des Woords. 

Via een filmpje zagen en hoorden we enkele VPKB-ers vertellen 

wat “roeping” voor hen betekent. Tegelijkertijd werd de vergade-

ring gewezen op het grote aantal vacatures voor mensen die vrij-

willig een functie vervullen voor de Kerk. 

Als plaatselijke gemeenten uit de drie taalgebieden van België 

weten we ons verbonden door ons gemeenschappelijke geloof. In 

onze veelkleurigheid en onze meerstemmigheid ervaren we onze 

rijkdom als één Kerk. Als Kerk bestaan we in een wereld die be-

heerst wordt door een kakofonie van fake news; we zoeken naar 

een taal die wáár is en verbindend. 
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De vergadering nam een aantal besluiten, waarbij af en toe de 

uitdrukking “Work in Progress” viel: besluiten die nu nodig zijn 

voor het alledaagse leven van de kerk, en die in de toekomst nog 

verder uitgewerkt zullen moeten worden. De ernst van de situa-

tie gebiedt om nu met die besluiten te komen, en niet te wachten 

tot alle details uitgewerkt zijn. 

Wel stelde de Synodale vergadering een beslissing uit over de 

status van ‘pioniers’: mensen die nieuwe vormen zoeken op 

plaatsen waar traditionele vormen van kerk-zijn niet langer vol-

doen. In grote lijnen is de status van die pioniers nu geregeld, 

maar de Synode weet tegelijkertijd dat er in de toekomst nog ge-

zocht zal moeiten worden naar verdere preciseringen. 

We werden op onze verantwoordelijkheid gewezen om aandacht 

te blijven hebben voor de problematiek van mensen zonder hui-

zen, mensen die grenzen hebben moeten oversteken. 

Zo stond de Synodezitting in het teken van solidariteit binnen 

de kerk en naar de samenleving toe. 

 

Agenda 
 

Iedere maandag in dec 19.30 uur   Koorrepetitie 

Iedere donderdag    19.30 uur Bijbelleesgroep  

9 december 14.30 uur Kerkenraad 

10 december               13-21uur Schrijfmarathon 

15 december  18-20 uur Christmas Carol  

                                                        Service met Angl. 

18 december 18.30 uur Ontvangst vredeslicht, 

                                                         Magdalenakerk, 

                                                        m.m.v. ons koor  

20 december 20.00 uur Kerstzangavond 

25 december 10.00 uur Gezins- & doopdienst 

5 januari na de dienst Nieuwjaarsreceptie* 

19 januari 17.00 uur Gezamenlijke eredienst 

   met de Anglicanen 

26 januari                  16.00 uur   Oec. Vesperdienst 

                                                        St.-Salvathorskathedraal 

*= Een organisatie van de VZW “De Vrienden” 
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Erediensten 10.00 uur  
 

In de zondagen in de Advent elke zondag kindermoment  

ZONDAG 1 December; 1e Advent; Heilig Avondmaal  

Predikant Ds. J. de Prenter  -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mevr. M. Lammens 

Lector Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Lezen Micha 2: ‘wie maakt het licht’? 

Organist Mevr. Anja van Holst 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Zending 

Koffiedienst Fam. W. Buijs 

ZONDAG 8 December; 2e Advent 

Predikant Ds. E. van der Linden –Gevangenisaalmoezenier 

Gent en verantwoordelijke vormingswerk VPKB 
Ouderling Mevr. A. Klifman 

Diaken 

Lector 

Lezen 

Dhr. P. Hellebuck 

Dhr. P. Hellebuck 

Micha 4:1-8 ‘een stralende dag’ 

Organist Mevr. Lieve Vercruysse 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Kerk 

Koffiedienst Fam. J. van Groenigen 

 

ZONDAG 15 December; 3e Advent 

Predikant Ds. J. de Prenter  -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen 

Lector Dhr. P. van Harrewijn 

Lezen Micha 6:1-8 ‘hoe maak je het goed’? 

Organist Dhr. Alexander Vangaever 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Solidariteitsfonds (VPKB kerken) 

Koffiedienst Fam. A. Deceuninck 
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ZONDAG 22 December; 4e Advent; Kindernevendienst 

Predikant Ds. J. de Prenter  -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken 

Lector 

Lezen 

Mevr. M. Lammens 

Dhr. W. Buijs 

Micha 7:1-7, 18-20 ‘het wordt weer licht’ 

Organist Mevr. Sonia Willemse 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Kerk 

Koffiedienst Mevr. M. Lammens 

 

WOENSDAG 25 December KERSTDAG 

Gezins- & doopdienst 

Predikant Ds. J. de Prenter  -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Mevr. A. Klifman 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 

Lector Mevr. G. Labeur 

Lezen Micha 5:1-4a en Lc 2:1-20 ‘geef licht’! 

Organist Dhr. Ed van Essen 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Adventproject Prot. Sol.  Ik Help een Kind 

Koffiedienst Kerkenraad 

ZONDAG 29 December; 

Predikant Ds. J. de Prenter  -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen 

Lector Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Lezen Gen 1:1-5; Baruch 3:29-38 en Joh 1:1-14 

Organist Dhr. Alexander Vangaever 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Plan International 

Koffiedienst Fam. W. ten Kate 

ZONDAG 5 Januari; Heilig Avondmaal 

Predikant Ds. J. de Prenter  -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mevr. M. Lammens 
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Lector Dhr. P. Hellebuck 

Lezen Jesaja 60:1-6 en Matt 2:1-12 

Organist Dhr. Dimos de Beun 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Zending 

Koffiedienst 

Na de eredienst 

Fam. J. Klifman  

Nieuwjaarsreceptie 

ZONDAG 12 Januari 

Predikant Mevr. M. Knetemann – 
Medewerker van het Vlaams Bijbelgenootsschap  

Ouderling Mevr. A. Klifman 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 

Organist Mevr. Anja van Holst 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Kerk 

Koffiedienst Fam. P. Luteijn 

ZONDAG 19 Januari 

Predikant Ds. J. de Prenter  -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen 

Lector Dhr. P. van Harrewijn 

Lezen Jer 31:15-17 en Matt 2:13-18 

Organist Mevr. Lieve Vercruysse 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Ark Gemeenschap 

Koffiedienst Dhr. A. Eversen 

ZONDAG 26 Januari; Kindernevendienst 

Predikant Ds. J. de Prenter  -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mevr. M. Lammens 

Lector Dhr. W. Buijs  

Lezen Jesaja 49:1-7; Matt 4:12-22 

Organist  

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Leprazending 

Koffiedienst Mevr. J. Lagauw-Wage 
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ZONDAG 2 Februari; Heilig Avondmaal  

Predikant Ds. J. de Prenter  -predikant VPKB Brugge 

Ouderling Mevr. A. Klifman 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 

Lector Mevr. G. Labeur  

Lezen Amos 9:11-15 en Joh 2:1-11 

Organist Dhr. Alexander Vangaever 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Zending 

Koffiedienst Fam. W. Buijs 

ZONDAG 9 Februari 

Predikant Dhr. A. Boekhout –kerkelijk werker in Oostende  

Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen 

Organist Mevr. Anja van Holst 

Babyoppas Vrijwilliger aanwezig 

Collecte Kerk 

Koffiedienst Fam. J. van Groenigen 

 

Koffiedienst loopt als volgt door:  

16 februari Mevr. L. Devriendt en Mevr. M. D. 23 februari Fam. 
A. Deceuninck. 1 maart Mevr. M. Lammens. 8 maart Fam. W. ten 
Kate. 15 maart Fam. J. Klifman. 22 maart Fam. P. Luteijn. 29 

maart Dhr. A. Eversen.  

Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten 
en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen. 

 

Afwezigheid predikant 

Na de drukte in de decembermaand is onze predikant een paar 

dagen afwezig, van zondagmiddag 29 december tot woensdag 1 

januari. Als u in deze periode pastorale zorg nodig hebt, kunt u 

terecht bij de kerkenraad. 

De kerkenraad 
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Voor de kinderen 
 

Johannes 1: 1 – 14  

Johannes schrijft in het begin van zijn evangelie 

dat Jezus is als het licht dat schijnt in het donker. 

En het licht heeft het gewonnen van het donker. 

 

 

 

Omcirkel alles wat licht geeft. 

 

 

Zelf kan je ook een licht zijn voor iemand. Weet je wat dat bete-

kent? Maak er een fijn feest van met de kleine gospelsong: “This 

little light of mine”. Kijk op Youtube: https://youtu.be/ZdsPbE9awKY  (Als 

je op de digitale versie van de kerkbode kijkt, klik dan op deze link an-
ders typ je dat over). 
Met de leuke moves erbij maak je alvast de hele familie blij.  

https://youtu.be/ZdsPbE9awKY
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Bijbelleesrooster 

December 
1 zondag 

Micha 2:1-5 

Expansiedrift 

8 zondag 

Micha 4:1-8 

Verenigde na-

ties 

15 zondag 

Psalm 146 

Bijstand 

22 zondag 

Micha 7:1-7 

Het recht van 

de sterkste 

29 zondag 

Hosea13:1-11 

Geen andere 

goden! 

2 maandag 

Micha 2:6-11 

Wil je de waar-

heid horen? 

9 maandag 

Micha 4:9-14 

Verloskunde 

16 maandag 

Micha 6:1-8 

Rechtsgeding 

23 maandag 

Micha 7:8-13 

Het recht van 

de zwakke 

30maandag 

Hosea 13:12-

14:1 

Dom kind 

3 dinsdag 

Micha 2:12-3:4 

Lijden door lei-

ders 

10 dinsdag 

Micha 5:1-5 

Zicht op Beth-

lehem 

17 dinsdag 

Micha 6:9-16 

Teleurstellen-

de resultaten 

24 dinsdag 

Micha 7:14-20 

Genade! 

31 dinsdag 

Hosea14:2-10 

Uiteindelijk 
komt het goed 

4 woensdag 

Micha 3:5-12 

Valse profeten 

11 woensdag 

Micha 6:6-14 

Hoe komt er 
vrede op aarde? 

18 woensdag 

Filip. 3:1-11 

Wat is waarde-

vol? 

25 woensdag 

Matt. 1:18-25 

God met ons! 

 

5 donderdag 

Filip. 1:1-11 

Verlangen 

12donderdag 

Filip. 1:27-2:11 

Eenheids-stre-

ven 

19donderdag 

Filip. 3:12-21 

Op weg naar 

de finish 

26donderdag 

Hosea 11:1-11 

Er is hoop! 

 

6 vrijdag 

Filip. 1:12-26 

Doelgericht 

13 vrijdag 

Filip. 2:12-18 

Inspanning 

20 vrijdag 

Filip. 4:1-9 

Vreugde 

27 vrijdag 

Hosea 12:1-7 

Worsteling 

 

7 zaterdag 

Psalm 80 

Gebed om in-

keer 

14 zaterdag 

Filip. 2:19-30 

Meeleven 

21 zaterdag 

Filip. 4:10-23 

Voldaan 

28 zaterdag 

Hosea 12:8-15 

Diep gevallen 

 

Kijk ook eens op www.debijbel.nl voor andere leesplan-

nen, of op www.bible.com voor verschillende leesplan-

nen op smartphone, tablet en computer. 

http://www.debijbel.nl/
http://www.bible.com/
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Bijbelleesrooster 

Januari 
1 woensdag 

Jes. 55:1-13 

Gratis, maar 

niet voor niets 

8 woensdag 

Jes. 56:9-
57:6 

Let op het 

einde 

15 woensdag 

Jes. 59:15b-21 

De Heer redt 

en bevrijdt 

22 woensdag 

Spr. 1:20-33 

Wijs wijsheid 

niet af 

29 woensdag 

Spr. 3:21-35 

Leven zonder 

angst 

2 donderdag 

Jes. 56:1-8 

Gods belofte 

voor iedereen 

9 donderdag 

Jes. 57:7-13 

Afgod-prosti-

tutie 

16donderdag 

Jes. 60:1-14 

Stralen van ge-

luk 

23donderdag 

Spr. 2:1-22 

Bron van wijs-

heid 

30donderdag 

Spr. 4:1-13 

Wijs met wijs-

heid 

3 vrijdag 

Matt. 1:1-17 

Drie keer veer-

tien 

10 vrijdag 

Jes. 57:14-21 

Een weg te-

rug 

17 vrijdag 

Jes. 60:15-22 

Eeuwig licht 

24 vrijdag 

Matt. 4:1-11 

Woestijnreis 

31 dinsdag 

Spr. 4:14-27 

Bewandel de 

goede weg 

4 zaterdag 

Matt. 1:18-25 

Blijde verwach-

ting 

11 zaterdag 

Jes. 58:1-5 

Geen vormen… 

18 zaterdag 

Jes. 61:1-11 

Jubeljaar 

25 zaterdag 

Matt. 4:12-25 

Startpunt 

 

5 zondag 

Matt. 2:1-12 

Volg de ster van 

Bethlehem 

12 zondag 

Jes. 58:6-14 

… maar nor-

men 

19 zondag 

Jes. 62:1-12 

Naams-veran-

dering 

26 zondag 

Ps. 139:1-12 

De vader kijkt 

naar jou 

 

6 maandag 

Matt. 2:13-23 

Rachel huilt 

13maandag 

Jes. 59:1-8 

Aan God zal 

het niet liggen 

20 maandag 

Psalm 96 

Nieuw lied 

27 maandag 

Ps. 139:13-24 

Intieme relatie 

 

7 dinsdag 

Matt. 3:1-17 

Vuurdoop en 

waterdoop 

14 dinsdag 

Jes. 59:9-15a 

Schuldbe-

wust 

21 dinsdag 

Spr. 1:1-19 

Wees geen 

meeloper 

28 dinsdag 

Spr. 3:1-20 

Onderwijsheid 

 

 
 
Kijk ook eens op www.debijbel.nl voor andere lees-

plannen, of op www.bible.com voor verschillende 

leesplannen op smartphone, tablet en computer. 

http://www.debijbel.nl/
http://www.bible.com/
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Heilige herrie 

Dacht jij dat de kerstnacht in Betlehems stal 

zo heilig en stil was? Welnee, ben je mal! 

Je hoort het geblaat van een stelletje schapen, 

een loeiende os die niet langer kan slapen. 

Drie wijzen die knielen in ritselend stro, 

Maria die snottert bij ieder cadeau. 

Een balkende ezel, een groepje kamelen 

die buiten de staldeur zich stierlijk vervelen. 

Een lachende Jozef, een hoestende herder, 

en zo kan ik hier nog wel eventjes verder. 

Het is in die stal dus, dat had je gedacht, 

geen stilte, maar wel een bijzondere nacht. 

Wat daar in het midden van al dat kabaal 

ligt in zijn kribbe, voor ons allemaal, 

het kindeke Jezus dat kraaiend van pret 

de heilige herrie in gang heeft gezet. 

Tekst: Christien Crouwel. 

Uit: Open Deur, nr. 77 (12), 2011. 
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KERKENRAAD 
Predikant 

➢ Ds. Jannica de Prenter, 
–  050 35 50 84. 
- e-mail: j.a.deprenter@gmail.com 

 

Ouderlingen 

➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36 
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 

➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37 
 Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries 
➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23 
 Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 

 

Diakenen 
➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66 
 Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 
➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86 
 Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 

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

Redactieraad van de Brugse Kerkbode 
Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, Dhr. 
Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen, Dhr. Adriën Deceu-
ninck en Dhr. Erik Libbrecht.  

 

Bankrekeningen 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

Diaconie 

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 

VZW Vrienden  

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 

t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 
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