
Brugse kerken 
ontmoeten elkaar in 

Woord, gebed en samenzang. 

RK-KERK DECANAAT BRUGGE-STAD 
Pastoriestraat 3, 8200 Sint-Andries 

contactpersoon: dhr. Paul Coucke 
 050 38 71 12  

coucke.paul@telenet.be 

 

ADVENTKERK 
Frèren Fonteinstraat 9, 8000 BRUGGE 

contactpersoon: dhr. Johan Delameilleure 
 02 582 41 54 

johdelam@telenet.be 

www.adventist.be www.advbru.be 

 

 

VERENIGDE PROTESTANTSE KERK 
Keersstraat 1, 8000 BRUGGE 

contactpersoon: mvr. Jannica de Prenter 
 050 35 50 84 

j.a.deprenter@gmail.com 

www.protestantsekerkbrugge.be 

 

PINKSTERGEMEENTE DE KRUISPOORT 
Christelijk Ontmoetingscentrum Tabor 
Dampoortstraat 168, 8310 Sint-Kruis 
contactpersoon: dhr. Aaldert Prins 

0499 23 13 23   

a.prins@carakas.be 

www.dekruispoort.be 

 

BIJBELDIENST BISDOM BRUGGE 
Bijbelhuis Zevenkerken 

contactpersoon: dhr. Jean Bastiaens 
050 30 04 79 

 jean.bastiaens@bijbelhuiszevenkerken.be 
www.bijbelhuiszevenkerken.be 

19.30 u - 21.00 u 

 

De Kruispoort 

Dampoortstraat 168 - 8310 Brugge 

Een initiatief van de 

oecumenische werkgroep 

Samen rond de Bijbel 

Pinksteren is een goede 

gelegenheid om samen 

te zingen, bidden en stil te staan 

bij de persoon van de 

Heilige Geest en zijn werking 

in de kerk van alle eeuwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinkstergemeente De Kruispoort 
ziet uit naar uw aanwezigheid! 
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19.30 u- 21.00 u 

 

Sint-Godelievekerk 

Sint-Michielslaan 33 - 8200 Brugge 

19.30 u - 21.00 u 

 

Adventkerk 

Frèren Fonteinstraat 9 - 8000 Brugge 

19.30 u - 21.00 u 

 

‘t Keerske 

Keersstraat 1 - 8000 Brugge 

De Emmaüsparochie 

van het decanaat Brugge-Stad 

nodigt u graag uit 

voor een “Adventswake” 

in het teken van: 

  

“WACHTEN IS HOPEN…” 

  

Met een Woord, 

eensgezind gebed 

en blije samenzang… 

  

U bent dan ook heel welkom 

in onze katholieke gemeenschap. 

Volgende week begint de 

vasten- of veertigdagentijd 

Een van de Bijbelse thema’s  

hiermee verbonden is 

de 40-jarige omzwerving 

van het volk van Israël 

in de woestijn.  

 

 

 

Een intens avontuur dat zich 

schitterend leent tot bezinning in 

Woord, lied en gebed. 

 

De Adventkerk Brugge 

nodigt u van harte uit! 

Adventkerk 

Wereldwijd leven mensen 
deze week toe naar Palmzondag. 

 

Daarom nodigt de VPKB Brugge u 
van harte uit voor een 

gebeds- & zangdienst die in het 
teken zal staan van Palmpasen. 

 

De intocht in Jeruzalem is één van 
de meest ontroerende verhalen 

van de Passie: 
vreugdevol en erbarmelijk tegelijk. 

Maak kennis met onze veelkleurige 
diversiteit, want de VPKB is letterlijk 

een verenigde kerk waarin o.a. 
de Hervormde, Lutherse en 

Gereformeerde traditie samenkomen. 

Het wordt een avond vol 
Woord, gebed en samenzang. 

Mag het  
‘Hosanna voor de HEER’ 

veelvuldig klinken! 


