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INLEIDING 

  
 
Wij gaan de zomer tegemoet. In het kerkelijk jaar is het de 

tijd waarin we ruime aandacht geven aan het verhaal van 

Jezus’ leven. De grote feesten liggen achter ons. Maar er is 

nog zoveel te vertellen over Zijn leer en leven. Daarmee 

gaan we verder in de komende tijd aan de hand van het 

Marcus-evangelie. 

Een goede zomer gewenst! 
 

 

CALVIJN EN HET HEILIG AVONDMAAL 
 

In de maand mei heeft een groepje van 12 mensen een 

tekst van Johannes Calvijn besproken over het Heilig 

Avondmaal. Het was in het kader van een Yot-leerhuis; de 

deelnemers waren leden van onze gemeente en van 

verschillende parochies in de regio. Het bleek voor dit 

gemengde gezelschap een oecumenische en inspirerende 

ervaring. We lazen de tekst in een nieuwe vertaling van Dr. 

Herman Speelman, uitgegeven onder de titel: Eén met 

Christus, een klein tractaat over het Heilig Avond-

maal(Uitg. Brevier in Kampen 2014). 

Calvijn schreef deze tekst voor gemeenteleden. Het Heilig 

Avondmaal was van begin af aan één van de 

belangrijkste strijdpunten tussen katho-

lieken en protestanten. In het jaar dat de 

tekst uitkwam, 1541, was het ook een bron 

van onenigheid geworden tussen prote-

stanten onderling.   

In deze tekst probeert Calvijn primair de betekenis van het 

Heilig Avondmaal uit te leggen. Het was het onderwerp dat 

hem zowel persoonlijk en als kerkleraar het meest aan het 

hart lag. Dat is aan dit tractaat goed te zien. Maar het is, 
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denk ik, ook een kenmerk van heel zijn theologisch oeuvre. 

Zijn schrijfstijl is niet die van een academische geleerde 

maar van een gelovige die zijn geloof zoekt te begrijpen en 

onder woorden te brengen. Ook in zijn belangrijkste werk, 

de Institutie, is dat zo. Alles is gericht op de stichting en 

opbouw van geloof en kerk. Calvijn is herder en leraar. 

Deze twee functies zijn bij hem volstrekt verbonden. Dat is 

zijn grote betekenis geweest voor de Reformatie. Zijn gees-

telijke nalatenschap is een fundament geweest voor de 

opbouw van Protestantse Kerken overal op deze wereld. 
 
De betekenis van het Heilig Avondmaal 

Het Avondmaal is een mysterie dat ons begrip te boven 

gaat. Het verbindt ons met Christus. Tijdens het Laatste 

Avonmaal, vlak voor Zijn dood aan het kruis, heeft Jezus 

een brood genomen, het zegengebed gesproken, het 

gebroken en gedeeld en gezegd: ‘Neem hiervan, dit is mijn 

lichaam.’ Evenzo heeft hij een beker laten rondgaan en 

gezegd: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat 

voor velen vergoten wordt’.  

Als wij het Heilig Avondmaal vieren zijn wij met Christus 

verbonden: de gekruisigde en opgestane, de Heer van het 

Koninkrijk in de eenheid met de Vader en de Geest. Het 

Heilig Avondmaal verbindt hemel en aarde. Dat is een 

mysterie. Het gaat ons begrip te boven. Maar toch kunnen 

we zonder enig begrip niet in dit mysterie delen. En we 

moeten de viering van dit mysterie een kerkelijke vorm 

geven in onze aardse realiteit. We moeten ons dan bewust 

zijn dat een verkeerd begrip en een ongepaste vormgeving 

en praktijk afbreuk kunnen doen aan het mysterie. Dat is 

het spanningsveld waarin de kerk leeft. In de tijd van de 

Reformatie bliksemde het weer in dit spanningsveld. Er 

was in die tijd bij velen een besef gegroeid dat de kerkelijke 
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leer over en praktijk en vormgeving van de eucharistie aan 

de beleving van het mysterie schade deed. Herbezinning 

was nodig. Het bleek niet mogelijk om tot een vernieuwing 

en hervorming van de ene kerk van Christus te komen. Er 

was teveel in het geding en helaas was een kerkscheuring 

onvermijdelijk. Mar ook op het Protestantse erf ontstond al 

snel verdeeldheid en onenigheid over de betekenis en de 

vormgeving van het Heilig Avondmaal tussen Luther en 

Zwingli. 

In dit spanningsveld heeft Calvijn op een onbevangen en 

persoonlijke wijze geprobeerd helderheid te scheppen. Hij 

doet dat pastoraal en nuchter. Bij een onderwerp als het 

Avondmaal is het onvermijdelijk dat er verschil van inzicht 

is, zegt Calvijn. Zulke verschillen zijn heilzaam; ze kunnen 

bijdragen tot een beter begrip. Tegelijkertijd probeert 

Calvijn boven de tegenstellingen uit te stijgen.  

Er zijn kenmerkende accenten bij hem. Deelname aan het 

Avondmaal vraagt altijd om een persoonlijke bezinning. Hij 

noemt het Avondmaal een spiegel waarin wij Christus zien. 

Wij zien dan tegelijkertijd onze onvolmaaktheid. Dat moet 

ons bezielen om meer aan dit spiegelbeeld gelijkvormig te 

worden. Maar het is toch de genade die wij mogen ont-

vangen, dat wij in Christus zijn. Het besef van onze eigen 

onvolmaaktheid en zondigheid mag ons er daarom nooit 

van weerhouden aan het Avondmaal te gaan. Integendeel!! 

Brood en wijn zijn geestelijke spijs en drank die wij nodig 

hebben voor ons geloofsleven, evenzeer als wij spijs en 

drank nodig hebben in ons aardse leven. Beide ontvangen 

wij uit Gods hand, de liefdevolle hand van een Vader. 
 
De substantie van Christus 

In brood en wijn bij het Avondmaal ontvangen wij “de sub-

stantie van Christus”, hetgeen voor Calvijn de omvattende 
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term is voor ‘alles’ wat Christus is en betekent voor God en 

mens.  Dit is wat wij mogen geloven zonder de omvang van 

dit ‘alles’ volledig te kunnen begrijpen. God ‘past Zich aan’  

aan ons beperkt begrip. De “substantie van Christus” hoeft 

daarom niet ‘over’ te gaan in brood en wijn zodat hun eigen 

substantie verdwijnt, zoals in het leerstuk van de 

transsubstantiatie. Het brood blijft gewoon brood en de 

wijn blijft wijn. Het is Gods Geest die ons met het “wezen” 

van Christus verenigt in het samengaan van Woord en 

sacrament. Daarvan mogen we zeker zijn! 

Het was bijzonder om hierover een oecumenisch gesprek te 

hebben. De tekst bleek ook voor deelnemers met een 

Rooms-Katholieke achtergrond helder en inspirerend. We 

konden met elkaar de polemische historiek overstijgen en 

nader komen tot het mysterie zelf. 
 
    F.S.J. van der Sar 
 

NIEUWS UIT DE VPKB 
 
Sinds vele jaren wordt ter gelegenheid van de Ramadan - dit jaar 

van 18 juni t/m 17 juli - een brief geschreven, waarin de hand 

wordt gereikt naar de moslimgemeenschappen in België.  
 

BOODSCHAP BIJ GELEGENHEID VAN  HET  FEEST 

AAN  HET  EINDE VAN  DE RAMADANMAAND 2015 

‘Id al-Fitr/Ramazan Bairamı, 17de/18de juli 2015 

 
Beste moslimvrienden, 
 
Bij het einde van de Ramadanmaand willen wij delen in uw 

feestvreugde. Wij hebben respect en waardering voor de 

wijze waarop u de vasten hebt beleefd en bieden u onze 

beste wensen aan. 

Onze wereld beleeft moeilijke tijden. Op veel plaatsen is er 

discriminatie, onverdraagzaamheid, onrust, geweld of oor-
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log. Heel wat slachtoffers van dat geweld worden met de 

dood bedreigd of moeten  vluchten of in ballingschap ver-

trekken omwille van hun geloof. Anderen omdat zij be-

schouwd worden als mensen die - om één of andere reden 

- geen respect verdienen. 

Alle geweld is onaanvaardbaar, zeker wanneer het buiten-

sporig is en wanneer men zich daarvoor op God beroept. 

Het is nodig dat wij alle initiatieven versterken die een vre-

devol samenleven mogelijk maken. Ze  nodigen mensen uit 

een werktuig van vrede te zijn en iedere mens te eerbiedi-

gen als schepsel van God. 

Op dit feest van Id al-Fitr zeggen wij u daarom dat wij ons 

samen met u willen inzetten om alles te ontkrachten dat in 

naam van het geloof wordt  gebruikt om onverdraagzaam-

heid en geweld goed te praten. We willen dit doen door dia-

loog, door elkaar beter te leren kennen en door te ontdek-

ken dat onze verschillen een verrijking kunnen zijn en res-

pect verdienen. Wij geloven dat dit zal bijdragen aan een 

pluralistische en harmonieuze samenleving. 

Daarom is voor ons allen de begeleiding van de jonge gene-

ratie belangrijk. Zij missen in onze open samenleving soms 

het noodzakelijke houvast. Sommigen worden aangetrok-

ken  door riskante ideeën. Samen met de jongeren willen 

wij een gelovige levensweg zoeken, die ook een weg is van 

gematigdheid en welwillendheid. Zo vinden wij allemaal 

onze plaats in de samenleving. 

Wij bidden tot de Barmhartige God, die een God is van 

vrede en van gerechtigheid, dat Hij voor ons allen een licht 

moge zijn op de weg naar vreugdevol samenleven. 
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GEMEENTENIEUWS 
 

 

 

 

 

 

Vorig jaar hebben we in het kerkblad van maart Oikocredit 

uitgebreid voorgesteld. U kunt het artikel op onze website 

www.protestantse kerkbrugge.be  nog eens nalezen  onder 

Kerkbode (maart 2014). Dit jaar willen we op zondag 28 

juni  een uitgangscollecte voor Oikocredit houden. Het geld 

is, zoals vorig jaar, voor de werking van de steunvereniging 

in België.  

Opnieuw willen we u persoonlijk oproepen om te inves-

teren. U kunt dat doen door vennoot te worden van de 

coöperatieve vennootschap Oikocredit-be. Als return wordt 

al vele jaren een, tegenwoordig zelfs aantrekkelijk, dividend 

van 1,25% uitgekeerd, dat bovendien tot €180 is vrijgesteld 

van roerende voorheffing.  

De investering kan helaas niet meer rekenen op een 

eenmalige belastingvermindering van 5% van het 

geïnvesteerde bedrag.  Door een gewijzigde wetgeving lopen 

administratieve kosten voor Oikocredit  nu onaanvaard-

baar hoog op en werd het statuut gewijzigd om de kosten 

laag te houden. 

U kunt een investeerderspakket aanvragen, bij dhr. Johan 

Elsen, Oikocredit, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel en 

per post investeren. Online investeren via de vernieuwde 

website www.oikocredit.be is nog gemakkelijker. 
 
    De Diakonie 
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HET MARCUS-DRAMA 

Het Marcus-evangelie heeft zoveel vaart dat het zich leent 

om in zijn geheel te worden uitgevoerd en uitgebeeld. Daar 

is een opzet voor bedacht waarbij 15 mensen het verhaal 

met elkaar uitvoeren door de hele tekst van begin tot eind 

te volgen. Sinds een aantal jaren gebeurt dat op veel 

plaatsen in deze wereld. Het blijkt voor velen een 

indringende en verrassende ervaring te kunnen zijn.  

De Oecumenische Werkgroep “Samen rond de Bijbel” heeft 

het initiatief genomen om zo’n uitvoering ook in Brugge te 

realiseren. Ze zoeken dus mensen die mee willen doen aan 

de uitvoering. Het is een oecumenisch project dat met 

deelnemers uit verschillende parochies en gemeenten in 

Brugge zal worden uitgevoerd. Er zijn rollen voor alle 

leeftijden. Als u interesse hebt kunt u zich wenden tot de 

predikant en tot Riek ten Kate. Er zal een info-avond zijn 

op 21 september en de uitvoeringen zullen zijn op 14 en 15 

november. Meer hierover in het volgende kerkblad. 
 
    F.S.J. van der Sar 

 

 

 

 

 

 

     
Een Wordle voor het Marcus-evangelie.  

Een Wordle geeft een indruk van de woorden die het meest 
voorkomen in een tekst. Die woorden zijn het grootst. 
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Uit de algemene diaconale middelen geven wij al een aantal 

jaren steun aan Bethesda,  Christelijk centrum  voor 

hulpverlening en vorming. De organisatie werkt vanuit 

Genk en Antwerpen. Het team van medewerkers bestaat 

uit professionele hulpverleners die een systemische kijk 

hanteren. Dat wil zeggen dat de beïnvloeding en 

samenhang van het netwerk waarbinnen men leeft een 

grote aandacht krijgt in de gesprekken.  

Hoewel de christelijke inspiratie een belangrijke motivatie 

is voor de medewerkers en vrijwilligers in Bethesda, stellen 

zij hun begeleiding open voor iedereen ongeacht de 

religieuze of culturele achtergrond van de hulpvrager. 

Op zondag 19 juli willen we uitgangscollecte voor dit doel 

bestemmen en van harte aanbevelen. Meer informatie 

vindt u op de website: http://www.bethesda.be  of door 

contact met het centrum in Genk, Dieplaan 29/17, tel. 089 

36 32 69. 

    De Diakonie 
 

Is ringleiding nog nodig? 

Graag zou de bestuursraad duidelijkheid krijgen of een 

ringleiding voor personen met een gehoorbeperking nog 

aan de orde is.  

Met het plaatsen van een dergelijke leiding is een bedrag 

gemoeid van ruim € 2.500, en deze uitgave is 

alleen verantwoord als ze echt nuttig is. Deze 

vraag stelt zich, gezien met de moderne 

hoorapparaten de noodzaak minder zou zijn. En 

kunnen al deze apparaten worden omgeschakeld, of wel 

manueel door de gebruiker, ofwel door de leverancier? 
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Graag een respons van de personen met een 

hoorapparaat,uiteraard na advies van hun hoorcentrum, of 

van iemand die terzakekundig is. 

                                                   Wim ten Kate. 
 

Themawandeling: “Brugge, de andere kant” 

Op woensdag 15 juli vanaf 17u gaan we wandelen in 

Brugge o.l.v. Marc Van Couillie van de Dienst Diaconie 

Brugge. De themawandeling heet “Brugge, de andere kant 

(kansen en krachten)”.  Tijdens de twee uren-durende 

wandeling passeren we plaatsen waar mensen in armoede 

terecht kunnen voor hulp, maar ook plaatsen waar ze zelf 

de handen uit de mouwen kunnen steken.  

De wandeling wordt gevolgd door een 

kaas- en wijnavond in ons Keerske.   

Er zijn drie mogelijkheden:   

               A: wandeling + etentje 20 Eu  

               B: wandeling 5 Euro  

               C: etentje 15 Euro  

U krijgt een all-in etentje met een glas cava, een verzorgde 

kaasschotel met meerdere soorten brood en boter, twee 

glazen wijn of frisdrank, koffie met een versnapering. Wie 

niet wandelt, maar wel naar ’t etentje komt, kan in ’t 

Keerske terecht vanaf 18u30.  

De inschrijvingslijst hangt op het mededelingen bord t/m 

zondag 5 juli. De betaling gebeurt via overschrijving op het 

rek.nr. BE 26 0010 1872 6029 van Constant-Favorin met 

vermelding van de gekozen formule: A, B of C. 
 
                          Dany Constant 
 

JAARLIJKSE UITSTAP 

De jaarlijkse uitstap van onze gemeente heeft dit jaar 

plaats in eigen land en wel op zaterdag 5 september. We 
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willen ons steentje bijdragen aan de herdenking van 100 

jaar W.O.I. Daarom is onze keuze gevallen op een “mini-

cruise” op de IJzer met de rederij Seastar. De themavaart 

heeft als titel “Varen achter het front”. Er wordt gevaren 

van Nieuwpoort naar Veurne en terug, met een modern 

uitgeruste boot met bar en sanitair aan boord. 
 
Programma 

Met eigen vervoer naar Nieuwpoort; er is parkeer-

gelegenheid nabij de aanlegplaats van de boot. 

10u00: Vertrek van de boot uit Nieuwpoort, Pieter De-

swartelaan in Nieuwpoort. 

11u30: Aankomst in Veurne voor een geleid bezoek aan 

het belevingscentrum “Vrij  Vaderland, leven achter het 

front”, Grote Markt 29,  Veurne 

13u00: Lunch in Brasserie “Excelsior”, Grote Markt 31 in 

Veurne. Menu: soep, kalkoenborst met champignons en 

kroketjes,  roomijs  (dranken niet inbegrepen!). 

15u30:  afvaart naar Nieuwpoort.  Aan boord krijgen we 

een kop koffie met een stuk Diksmuidse amandeltaart. 

17u00:  aankomst in Nieuwpoort en einde van onze uitstap 
 
De prijs bedraagt 50 Euro per persoon (inbegrepen: cruise, 

bezoek aan het belevingscentrum + gids, lunch en vier-

uurtje). Vanaf 24 mei hangt er tot 26 juni 

een voor-inschrijvingslijst. Er moet een 

minimum van 30 deel-nemers zijn om de 

minicruise te kunnen organiseren. De 

inschrijvingen op deze lijst zijn voorlopig 

niet bindend. Vanaf eind juli zijn ze dat wel.  

De betaling gebeurt via overschrijving op het rek. nr. BE26 

0010 1872 6029 van Constant-Favorin met vermelding 

“uitstap” en dit ten laatste op 25 augustus. 

           Dany Constant 
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Een veel geplaatste foto 

 

 

                               

Gefeliciteerd!!! 

 

   Gefeliciteerd!!! 

 

 
 
 

Vakantie predikant 

De predikant, Ds. F.S.J. van der Sar, is met vakantie van 7 

juni t/m 29 juni. Als u in deze periode een predikant nodig 

hebt, kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid. 

 

Kindernevendienst 

Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we 

allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. Op Zondag 28 

juni en 26 juli is er weer kindernevendienst. 

Tot ziens! 

Agenda 
Zondag 7 juni – 31 juli: Open Kerken Tentoonstelling 
 
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website 
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Erediensten 10.00 uur  

 
ZONDAG 14 JUNI 

 
Predikant Ds. Ludo Van Malcot  

Emeritus predikant VPKB Ronse  

en voormalig inspecteur van het protestants godsdienstonderwijs 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. M. Lammens 

Organist Dimos de Beun 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 
Collecte Protestantse Faculteit 
Koffiedienst       Fam. J. Klifman 

 

ZONDAG 21 JUNI 
 
Predikant Ds. Daniel Vanescote  

Ds. D. Vanescote uit Marbais was  synodevoorzitter  

van de VPKB van 1996 tot 2004. 

Ouderling Mw. R. ten Kate 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 

Organist Lieve Vercruysse 
Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte Kerk 
Koffiedienst       Mevr. J. Lagauw-Wage 

 

ZONDAG 28 JUNI  

KINDERNEVENDIENST 
 

Predikant Ds. Axel Rooze 
Geestelijk verzorger bij de Amarant Groep in Tilburg,  

een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. 

Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Organist Hans Helsen 
Babyoppas        Mevr. A. Laureys 
Collecte Oikocredit 

Koffiedienst       Fam. W. Buijs 
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ZONDAG 5 JULI; HEILIG AVONDMAAL 
 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. M. Lammens 
Organist Hans Helsen 
Lezing             Marcus 6,1-6; Mw. H. Coudyser 
Babyoppas        Mevr. E. Van Rijckegem 

Collecte Zending 
Koffiedienst       Fam. J. van Groenigen 

 

ZONDAG 12 JULI 
 
Predikant Ds. Chris Bultinck 

Predikant van de Adventkerk in Brugge 

Ouderling Mw. R. ten Kate 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Dimos de Beun 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 
Collecte Kerk 

Koffiedienst       Fam. A. Deceuninck  
 

ZONDAG 19 JULI 
 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Organist Dimos de Beun 
Lezing             Marcus 6,30-44; Mw. A. Klifman 

Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte Bethesda 
Koffiedienst       Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke  
 

ZONDAG 26 JULI 

KINDERNEVENDIENST 

Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. M. Lammens 

 



De Brugse Kerkbode,  JUNI/JULI 2015, bladzijde 15 

 

 

Organist Adelheid Verbeke 

Lezing             Marcus 6,45-52; Dhr. P. Hellebuck 
Babyoppas        Mevr. A. Laureys 
Collecte Kerk 
Koffiedienst       Fam. W. ten Kate 

 
ZONDAG 2 AUGUSTUS 

 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 

Ouderling Mw. R. ten Kate 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Dimos de Beun 

Lezing             Marcus 7,1-23; Mw. C. Luteijn 
Babyoppas        Mevr. E. Van Rijckegem 
Collecte Zending 
Koffiedienst       Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en  

                         Mw. A. Villa 
 
 

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 

Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 9 augus-

tus Fam. P. Luteijn en Mw. E. Vanryckeghem; 16 augustus 

Fam. A. Michiels-Ameel; 23 augustus  Fam. J. Klifman;  30 

augustus Mevr. J. Lagauw-Wage. 

 

 
 
 ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE 
 
Zondag 7 juni – 31 juli: Open Kerken Tentoonstelling 

zaterdag 5 september: Gemeenteuitstap IJzervaartocht 

zondagmiddag 6 september: Ontvangst Protestantse ge-

meente Philippine/Sluiskil/Sas van Gent 

maandagavond 21 september: Infoavond Marcusdrama 

donderdagmiddag 15 en 29 oktober, 12 november: 

Bijbelkring, aanvang 14:30 uur 

zaterdagavond 14 november: Uitvoering  Marcusdrama 

zondagmiddag 15 november: Uitvoering Marcusdrama 
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KERKENRAAD 

 
Predikant 

Ds. F.S.J. van der Sar – ℡ 050 – 35.50.84 

Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek   

! fransvandersar@gmail.com 
 
Ouderlingen 

Mevr. R. ten Kate – ℡ 050/35.60.69 
Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis 
Dhr. A. Eversen – ℡ 0495 / 22.88.37 

Ieperleet  9  bus 4,  8200 Sint-Andries-Brugge 
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 
 

Nederlandse giro  
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC) 

t. n.v. Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
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