
 

 

 

PINSTEREN 

 
De wereld krijgt een ander  kleur: 
de kleur van zonlicht en van vuur, 
God opent wijd de hemeldeur 
en laat Zijn duif los in dit uur. 
 
De duif des Geestes vliegt omlaag, 
de vrede is in ons bereik; 
God geeft het antwoord op de vraag: 
“Heer, komt in deze tijd Uw rijk?” 
 
Uw vuur zet onze tong in vlam 
en iedereen kan ons verstaan. 
De Geest die uit de hemel kwam 
is tot ons, mensen, ingegaan. 
 
Dan vliegt de duif weer naar omhoog, 
legt het olijfblad aan Gods voet; 
Gods stormwind maakt de wateren droog, 
God redt de wereld van de vloed ! 
 
(Nel Benschop) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

OVERPEINZING VAN EEN MOEDER MEI  2023   

   
Het valt me zwaar, mijn kinderen los te laten die  

ik gedragen heb, vanaf hun pril begin  
onder en in mijn hart. 

Ik heb ze leren praten, ze leren kijken,  
Gods volmaakte schepping in. 

Ik mocht met mijn gebeden hen omringen,  
hen koest’ren in mijn liefde, 

veilig, warm en groot. 
 Ik mocht ze wijzen op de mooie dingen. 

 Als ze verdrietig waren nam ‘k ze op mijn schoot. 
Ik wist, dat ook voor hen de tijd zou komen dat ze, 

als man/vrouw op eigen benen zouden staan. 
Vergeten zouden zij hun kinderdromen.  

Ze zouden los van mij, een and’re kant op gaan. 
Och ja, ik heb het allemaal geweten. Ik had me, 

naar ik dacht, er goed op voorbereid… 
Maar waarom wil een moeder liefst vergeten dat 

eenmaal ieder kind zijn eigen leven leidt ? 
 

(Nel Benschop) 
 
 

 
Sabbat  06 mei 2023 

 
studie 06   :  de tijd van Zijn oordeel        
Kerntekst  :  Romeinen 13:11-12 
Offerande :  zendingskas                  
Prediking  :  Carlos Van Bignoot 
                           Opdraging baby Sheba Batamuriza
  

Sabbat  13 mei 2023 
 

studie 07   :  de Schepper aanbidden     
Kerntekst  :  Openbaring 4:11 
Offerande :  rampen & hongersnood —ADRA 
 prediking  :  G. Praet 
             

    Sabbat  20 mei  2023 
 

Studie 08 :  de Sabbat en het einde    
Kerntekst :  Efeziërs 3:9 
Offerande :  jeugdkas/Brugge 
Prediking :  F. Coulier    
  

   Sabbat  27 mei  2023 
 

studie 09  :  een stad die verwarring heet  
Kerntekst  :  Openbaring 17:14 
Offerande :  gemeentekas 
Prediking: :   

                           
 

Een moeder/grootmoeder (?) is niet  
iemand om op te steunen, maar iemand 

die steun overbodig maakt.  



 

 

 

 
ADVENTKERK  
BRUGGE                 

 

op zaterdag ( Sabbat ) 
voor  Bijbelstudie en gesprek  

in de Sabbatschool : 
van 9.30 u. tot 10.30 u. 

in de Eredienst : 
van 10.45 u. tot 12.00 u. 

 =  mei 2023  =  

Ouderling         Serge De Muynck 050/35 45 81                 
          sdemuynck@scarlet.be   
Gemeenteschrijver  Eddy Maertens 0473/74 12 11 
                                   eddiem@telenet.be 

 

Heb je al de website van onze lokale kerk bezocht ? 
https://Brugge.adventist.be 

2 Kor.9:7 ”Laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart heeft 
besloten, zonder gevoelens van spijt of dwang. Want God 
houdt van een blijmoedige gever.”  
Graag jullie blijvende steun (tienden én gaven) voor onze loka-
le kerk BRUGGE.  Je kan ze ook steeds rechtstreeks overmaken 
op onze bankrekening nr. BE45 0011 1553 8089 tnv. ADVENT-

KERK - BRUGGE = dank je wel. 

 Op de nationale website van de Belg. Lux. Féderatie 
vindt u de meest recente en uitgebreide nieuwsberichten 

— meer info — én nuttige informatie — 
www.adventist.be 

Week van 07.05 tot 12.05  : Natalie & Bryan 
Week van 21.05 tot 26.05  : Hilde & Brecht 
 

De predikingen worden meestal opgenomen op video. 
Voor degenen die  dit wensen kunnen ze — op eenvoudig 
verzoek — via WE TRANSFER — bezorgd worden.  
Graag dan een seintje aan Serge De Muynck. 

 
Het was maar een zonnige glimlach 
het was maar een vriendelijk woord,  
toch verdreef het droevige neev’len 
en heeft somb’re gedachten verstoord. 
 
Het was maar een hartelijk knikje, 
de troostende druk van een hand,  
toch was ‘t als de boog in de wolken 
die hemel en aarde ontspant. 
 
Een glimlach kan smarten verzachten, 
een woord kan bevrijden van druk, 
een handdruk kan zonden verhind’ren, 
vernieuwen geloof en geluk. 
 
Het kost toch zo weinig, te geven 
een woord, helpende hand of een lach,  
maar arm, dor en koud is het leven  
dat niet zo te troosten vermag.  

Het was maar... 

  
Filippenzen 2: 3 + 4 

Geen mobieltje —  
én toch altijd bereikbaar : 

praat eens wat vaker met God. 


