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INLEIDING 

 

Op 24 september hebben wij afscheid genomen van Ds. Frans van 

der Sar. Precies 5 jaar is hij in Brugge voorganger geweest en heeft 

hij zijn stempel gezet op het gemeente-leven e n op het oecume-

nisch leven in de stad. Als lid van het lichaam 

van Christus hebben wij in hem een beeld 

van Jezus gezien.  Het woord dat hij bracht 

was hem door God ingegeven. Zo heeft hij, 

naar zijn roeping, God in Brugge zichtbaar 

gemaakt. Voor ons had hij bemoedigende af-

scheidswoorden. En in de laatste kerkbode 

van  zijn hand,  het september/oktober 

nummer, geeft hij zijn visie op veranderende 

tijden en omstandigheden mee, en hoe wij 

daar moeten mee omgaan: Wij zijn mensen 

van de weg, het lichaam van Christus, samen 

met allen die Hem belijden. Steeds in het voetspoor van Jezus, die 

ons voorgaat.   

En veranderingen zullen er zijn: Een eerste verandering merkt u 

meteen: de kerkbode is samengesteld door een redactieraad, be-

staande uit: Erik Libbrecht, Riek ten Kate-van de Westeringh, Jan 

van Groenigen en Albert Eversen. 

In dit nummer brengt Adrie n Deceuninck verslag uit over het  

Australisch koor “Voices of Birralee” en  kondigt het Randstadkoor 

aan. Verder geeft hij informatie door in verband met de vacature-

tijd. 

Elk van ons brengt zijn eigen visie mee, wat zeker tot verande-

ring/vernieuwing zal leiden. Of dat ook verbetering is,  laat ik aan 

uw mening over. Heeft u een mening over e e n en ander, laat het 

ons weten, dan zullen wij daar graag rekening mee houden. 

Wij wensen u veel leesgenot.                                          Albert Eversen 
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OVERDENKING 

 

Allerheiligen, dat ligt ons niet zo in de protestantse traditie. Het 

graf van mijn grootouders heb ik alleen nog teruggezien omdat 

ook mijn vader daar begraven is. Allerheiligen zagen wij als een 

bloemenhulde aan overledenen. En heiligen (er)kennen wij niet…  

Of toch? Hebben wij ook onze helden? Hebben wij de herinnering 

aan mensen lief? 

Zijn er mensen in uw leven geweest die voor u he e l belangrijk wa-

ren, uw “heiligen”? 

Wie kwam u troosten? Wie was uw voorbeeld? Bij wie mocht u al-

tijd aankloppen? 

Uw ouders?  Familieleden?  Leraren?  Of kwam alles aangewaaid? 

Ds. Frans van der Sar sprak bij het afscheid, over ons als het Li-

chaam van Christus in de wereld,  duidelijk niet over het Lichaam 

dat VPKB- Brugge heet.  Oecumene  is voor hem heel belangrijk 

geweest in onze stad.  Ee n van onze oecumenische broeders, Eme-

ritus- pastoor Carlos Desoete  heeft het volgende geschreven: 

Allerheiligen is veel meer dan een kerkhofdag. 

Geen dag alleen van treuren om het verlies van je geliefden, maar 

een dag van verder kijken, verder dan het verdriet en verder dan 

de lege plek in huis. Om door het verdriet heen het geschenk te 

zien, van goedheid en vriendschap en liefde, door hen gegeven. 

Dat geschenk kan niemand je ontnemen. Je mag het bewaren en 

koesteren en verder leven. Het heeft je gemaakt tot de mens die je 

nu bent. 

Allerheiligen spreekt van heiligen, van ‘heel-gemaakte’, helende 

mensen, mensen met naam en vooral zonder naam, gekend en 

vooral ongekend, mensen van vroeger en mensen van nu in wie 

God   -Hij die heet: ’ik zal er zijn voor u’-  zich heeft mogen uitleven 

omdat zij zich inleefden in Hem. 
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Heilig zijn zij die arm voor God staan, die hun leven als een ge-

schenk van God beleven.  En die daarom blij zijn om de vreugde bij 

anderen en droevig  zijn om het verdriet van anderen. 

Die hongeren en dorsten naar gerechtigheid voor ieder mens, en 

doorgaan met zachte moed, zonder hardheid of bitterheid. Die een 

groot hart hebben voor de medemens in zijn kwetsbaarheid, en 

vrede brengen om zich heen. Die recht in hun schoenen staan, 

doorzichtig en zuiver van hart. Die trouw zijn in de tegenstand.  

Heiligen zijn geen helden, geen perfecte mensen.  Het zijn mensen 

met zwakheden en kleine kanten, zoals u en  ik. 

Maar het zijn mensen in wie ‘ik zal er zijn voor u’ gebeurt.   Men-

sen om u aan op te trekken, voorbeelden, lichtbakens, wegwijzers, 

in wie wij het beste van ons zelf herkennen. Zij doen misschien 

veel, maar stralen in de eerste plaats iets uit; vreugde, warmte, 

liefde die meer is dan mensenwerk. 

Nee, wij staan niet op ons eentje in deze grote wereld. Zoals pad-

destoelen in de herfst die ondergronds met elkaar verbonden zijn 

in een heksenkring, zo zijn wij verbonden met al de vezels van ons 

bestaan in een grenzeloze kring van liefde. 

Als het waar is dat wij getekend zijn door het kwaad dat voor ons 

is gebeurd, is het nog meer waar dat wij gedragen zijn door alle 

goedheid die mensen in de wereld gebracht hebben. Er is nooit te-

vergeefs bemind. 

Wij zijn gemeenschap van heiligen, en die gaat zoveel dieper dan 

samen te zijn op eenzelfde plaats op het zelfde uur, zoveel dieper 

dan het delen van dezelfde belangen en dezelfde sympathiee n. 

Maan die gemeenschap groeit waar mensen zich door God aange-

sproken weten met zijn eigen naam en niet anders kunnen dan die 

naam verder te spreken en te doen. Dat maakt ons tot familie, tot 

familie van God. 
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Allerheiligen spreekt van Leven voor e n na het sterven.  Alleen is 

wat hierna komt, het leven na de dood, geen kopie van het leven 

voor de dood.  Want het leven na de dood  heeft niets van doen 

met de dagelijkse zorgen die ons op deze aarde gegeven zijn: het 

zorgen voor een nageslacht, het in stand houden van je naam en 

bezit; noch met huwen of ten huwelijk gegeven worden. 

Het leven na de dood heeft alles te maken met Hem die liefde is, 

die sterker is dan alle dood, en die leven doet. 

Maak van het leven na de dood geen kopie van je leven hier met 

alleen alles veel mooier en beter. 

Maar laat je leven hier op aarde een kopie zijn van het leven dat 

ons te wachten staat, waar alles spreekt van de liefde van ‘ Ik zal er 

zijn voor u’. Laat je eeuwig leven hier beginnen. 

  

BEROEPINGSWERK 

 

Na de teleurstellende ontwikkeling van begin september heeft de 

beroepingscommissie zich beraden en besloten om een nieuwe 

oproep te doen. Sinds midden september staat er een advertentie 

op de websites van de VPKB (Belgie ) en de PKN (Protestantse 

Kerk Nederland). Op onze kerksite vindt u onder Algemene Infor-

matie de advertentie en een profielschets van onze gemeente. De 

sollicitaties worden vo o r 1 november gevraagd. Intussen is er, ook 

voor u, de mogelijkheid  om kandidaten aan te moedigen om te 

solliciteren. We hopen  enkele kandidaten uit te kunnen nodigen 

voor een gesprek met de commissie en voor geschikt geachte kan-

didaten zal er een kennismaking met de gemeente volgen. 

 

V ACATURETIJD 

 

Na het afscheid van Ds. F. van der Sar  is onze gemeente nu in vaca-

turetijd. Het districtsbestuur heeft op het verzoek van de ker-

kenraad Ds. Elly Bouman uit Roeselare als consulent voor onze 
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gemeente aangesteld. Dit werd medegedeeld in de districtsver-

gadering op 7 oktober in Denderleeuw. Het is ongeveer veertig 

jaar geleden dat we nog een tijd beleefden als gemeente zonder 

voorganger.  

Tijdens de vacaturetijd hebben we voor iedere zondagse eredienst 

een andere voorganger. De meesten zijn bekend van vroegere 

preekbeurten in onze gemeente op de vrije zondag van de predi-

kant.  Er zijn ook enkele nieuwe gastpredikanten bij. Het is dus 

ook een tijd waarin we telkens kennis maken met andere voor-

gangers en hun uitleg van de gelezen Bijbelteksten.  

De kerkenraad nodigt jullie allen hartelijk uit om deze diensten bij 

te wonen. 

Het is dus zeker een boeiende tijd. 

De kerkenraad dankt Mevr. Riek ten Kate voor al het werk dat ze 

doet om voor iedere zondag een voorganger te vinden. 

De zondagse eredienst en de ontmoeting erna is voor onze ge-

meente altijd het kernpunt van het gemeente zijn. Daarom roepen 

we u allen op om trouw naar de zondagse eredienst te komen, ook 

in deze vacaturetijd. In de eredienst bidden we, danken we, vragen 

we, zingen we en prijzen we de Heer onze God als gemeente.  
 

Waarachtige goedheid 

vertoont zich nooit opvallend. 

Ze komt en gaat geruisloos.     

Bescheidenheid is haar waarmerk. 

Ze aarzelt niet. 

En ziet niet om. 

Haar linkerhand hoort niet te weten 

wat haar rechter doet. 

Juist in het naamloze vindt zij haar vreugde 

en haar grootheid.                                                  

Kris Gelaud
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DS. ELLY BOUMAN STELT ZICH VOOR. 

 

Nu de gemeente van Brugge vacant is is mij gevraagd om het con-

sulentschap waar te nemen. Ik heb op die vraag positief gerea-

geerd en wil me hierbij kort aan u voorstellen. Mijn naam is Elly 

Bouman. Ik ben vorig jaar in september als predikant verbonden 

aan de Protestantse gemeente te Roeselare. Dat betekende voor 

mij een verhuizing van het platteland op Walcheren in Zeeland, 

waar ik 8 jaar predikant was, naar West-Vlaanderen.  

Mijn roots liggen in de oer-reformatorische klei van Zeeland, op 

het eiland Tholen. Daar groeide ik op in een familiebedrijf waarin 

ik als vanzelf ging meewerken. Na de middelbare school haalde ik 

het ondernemersdiploma voor de woninginrichting en speciali-

seerde ik me in binnenhuisadvies. Hoewel ons familiebedrijf veel 

te bieden had voelde ik me  toch getrokken om een nieuwe stap te 

zetten. Ik begon met de theologiestudie die ik in 2007 afrondde 

aan de universiteit van Utrecht. Intussen werkte ik toen al als ker-

kelijk werken in Alphen aan den Rijn en in 2008 vertrok ik naar 

Walcheren waar ik bevestigd werd als predikant. 

Tot op de dag van vandaag dank ik God dat ik dienstbaar mag zijn 

in dit ambt. Het boeit me enorm hoe mensen denken en voelen en 

ik zoek graag het gesprek vanuit en met het Woord dat Leven 

geeft. Ik zie het gemeenteleven graag vanuit de drieslag: betrok-

ken bij de Heer en zijn Woord, betrokken bij elkaar als Zijn leden 

en betrokken bij Gods werk in de samenleving.  

Ik hoop op een goede samenwerking en interactie met kerkenraad 

en gemeente om het –vooral begeleidende- werk dat van mij als 

consulent verwacht wordt te kunnen doen.  
 

     Hartelijke groet, 

     ds. Elly Bouman, Roeselare 
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IN MEMORIAM:  DS. HUGO VAN DE WALLE 

 

In de nacht van 28 op 29 september ontviel ons ere-inspecteur-

adviseur Hugo Van De Walle in de leeftijd van 83 jaar. 

Hugo woonde als kind in Sterrebeek, maar door de oorlog  ver-

huisde de familie naar West-Vlaanderen. Thuis werd Hugo bij zijn 

tweede naam ‘Charles’ genoemd om de verwarring ‘u-o’ met zijn 

broer Bruno te vermijden. Hugo kwam als leerling terecht in het 

atheneum van Brugge waar hij protestantse godsdienst volgde. Hij 

nam jaarlijks deel aan de toenmalige BAK-kampen (Belgische 

Atheneumkampen) met andere leerlingen PGO en later als leiding. 

Verschillende leden van onze kerk hebben daar nog goede herin-

neringen aan. Hugo ging in Brussel en Montpellier theologie stu-

deren.  

Na jaren als godsdienstleerkracht te hebben gewerkt, werd hij 

predikant in de PKB gemeenten Kortrijk en Roeselare van1973 tot 

1976. Daarna werkte Hugo enige tijd als secretaris van de synode-

voorzitter van de toenmalige PKB, verantwoordelijk voor het PGO. 

In 1979 werd hij inspecteur-adviseur PGO.  Dat bleef hij tot zijn 

pensionering, maar ondertussen nam hij ook een jaar verlof-

zonder-wedde om in Leuven kunstgeschiedenis te studeren. Want 

kunst was zijn grote passie.   

De laatste 12 jaren woonde Hugo in Residentie Berkenhof in 

Brugge.  

Hugo was een zeer minzaam man met een open, oecumenische 

geest. 

Samen met collega’s inspecteur rooms-katholieke godsdienst en 

zedenleer nam hij het initiatief om de verschillende levensbe-

schouwingen beter te laten samenwerken wat resulteerde in de 

oprichting van het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke 

vakken dat momenteel mede de drijfveer is achter de interlevens-

beschouwelijke samenwerking op scholen en ook mede aan de ba-
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sis ligt van de interlevensbeschouwelijke competenties. Hugo was 

perfect tweetalig en trad jarenlang op als tolk bij de synodeverga-

deringen. 

Hugo laat zijn oudere broer Bruno en diens vrouw achter. 

Frank Rooze 

 

GEMEENTENIEUWS 

 

KOREN ALS GAST IN ONZE KERK 

Op 20 september konden wij genieten van de hemelse klanken van 

het Australisch koor  “ Voices of Birralee “ 

 

Dit koor was als winnaar van een koorwedstrijd over gans Aus-

tralie uitverkozen om te zingen bij de herdenking van de 3e  slag 

bij Ieper. 

We werden uitgenodigd om het laatste half uur van de repetitie bij 

te wonen. Enkele gemeenteleden waren naar de kerk gekomen 

alsook enkele passanten die het mooie gezang hoorden. De repeti-

tie werd afgesloten met het prachtig gezongen lied “Oh Danny 

Boy“ (Irish Traditional). We kregen als dank een mooie “Certifica-

tion of appreciation“ en een gift voor de kerk. 
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Het Randstadkoor 

Opnieuw komt een koor zingen in onze kerk, en wel op19 novem-

ber tijdens onze zondagsdienst. Het Randstadkoor is een gemengd 

koor  van ongeveer 40 mensen, ze zijn een vijftal dagen op koor-

reis in Nederland en Vlaanderen. 

Op die zondag gaat mevr. Jannica de Prenter voor de eerste maal 

bij ons voor in de dienst. De liederen voor de dienst heeft ze uitge-

kozen in overleg met de dirigent van het koor. De organist van het 

koor zal ook de gemeentezang begeleiden. 

 

OPEN MONUMENTENDAGEN 

Op 9 en 10 september vond  

in Brugge de 29e editie 

plaats van  de Open Monu-

mentendagen. 

Ee n van de 22 opengestelde 

monumenten was ons 

Keerske, aangekondigd in 

het programma. 

Er kwamen veel bezoekers. 

Op zaterdag mochten wij 

130 bezoekers ontvangen. 

Zij werden op zeer vakkun-

dige wijze rondgeleid door het gidsenechtpaar Charline Timmer-

man en Willy De Graeve, die van te voren gecoacht waren door 

Dany Constant. 

Op zondag werd het een ware overrompeling: Maar liefs 420 per-

sonen bezochten ‘t Keerske tussen 13.00 en 15.00 uur. Dank zij 

een goede samenwerking tussen beide gidsen en het onthaal ver-

liepen de rondleidingen vlekkeloos. Soms werden groepen van 40 

personen tegelijk rondgeleid: hoe groter de groep, hoe enthousias-

ter de gidsen! Zij vertelden in de kerk over enkele algemene zaken, 
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Guy Crumpler 

gingen dan rond via de crypte, naar de koer, dan naar boven tot op 

de zolder en weer naar beneden, zonder dat de groepen elkaar 

voor de voeten liepen. Tijdens de korte wachttijd konden de be-

zoekers de presentatie over Luther bekijken. 

Wij zijn blij dat wij op deze manier in twee dagen ongeveer 550 

mensen (meest Bruggelingen) de kans hebben gegeven om dit 

prachtige monument te bekijken, en zij zodoende ook te weten 

zijn gekomen, dat er in Brugge, 500 jaar na de Reformatie, nog al-

tijd Protestanten actief zijn.                                                                  

Riek ten Kate 

 

ANGLICANEN 

– 26 november om 18 uur : de Anglicanen nodigen ons uit. 

Ieder jaar is er in de maand november een eredienst samen met 

de Anglicaanse kerk.   

Op 27 november 2016 ging Ds. F. van der Sar samen met Reverend  

A. Nwaekwe voor in onze ochtenddienst. Dit jaar nodigt de Angli-

caanse kerk ons uit op zondag 26 november in hun avonddienst 

om 18u. Daar wij nu geen voorganger hebben zal een kerken-

raadslid een tekst  lezen in de dienst. Het zou goed zijn met een 

groep gemeenteleden de Anglicaanse dienst mee te vieren. 

In de morgen is er onze dienst met Heilig Avondmaal om 10 u met 

als gastpredikant Ds. Axel Rooze. 

De stagiair van Rev. Nwaekwe (Anglicaanse 

Kerk in Brugge en Oostende) heeft zich tij-

dens de afscheidsdienst van Ds. van der Sar 

al voorgesteld. We geven de informatie over 

hem nog even door. 

Hij komt uit Malvern in Worcestershire En-

geland en zal ongeveer tien maanden blij-

ven om de werking en het leven van de kerk 

te leren kennen. Hij hoopt een goed beeld 
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van zijn roeping binnen de kerk te krijgen en kijkt er naar uit met 

ons samen te werken en het kerk-zijn te beleven. 

EEN VERWARMENDE OPROEP 

Sinds enkele jaren steunen wij, enkele dames van de VPKB Brugge, 

het werk van ds. Eberson, die naast dominee in Knokke ook ha-

venaalmoezenier in Zeebrugge en Brugge is. Wij breien sjaals en 

mutsen voor de zeelui, die hij bij zijn bezoek aan de schepen uit-

deelt aan de bemanning. De mannen aan bord kennen meestal 

geen winterse temperaturen, en zijn daarom zeer blij, wanneer  ze 

een muts of sjaal krijgen. 

Onze voorraad aan wol neemt zienderogen af. Daarom doen wij 

een “verwarmende” oproep aan onze lezers en lezeressen: Indien 

u breit of haakt of iemand kent met die hobby… verzamel alle wol 

of katoen (ook resten) en bewaar ze voor ons. Kleur en dikte zijn 

van geen belang.  

Naast het breien voor de zeelui zijn we tijdens de zomer bezig 

voor twee weeshuizen in Roemenie , een prive  initiatief. 

In de hoop op een grote respons, hartelijk dank bij voorbaat. 

     A. Laureys 

HET NIEUWE CONFITUUR-SEIZOEN IS BEGONNEN. 

Ook dit jaar bieden wij confituur van verschillende vruchten aan 

voor een goed doel. De confituur is ambachtelijk gemaakt van BIO-

FRUIT  met samenstelling van 65% fruit en 35% suiker. Ze is dus 

ook geschikt voor personen met een diabetes-probleem. 

Wij verkopen een potje confituur voor € 2,50. De opbrengst gaat 

integraal naar het HELIKOPTER-TRANSPORT (M.U.G.) van het A.Z. 

St.-Jan in Brugge. 

Zij krijgen geen staatssubsidie meer, maar alleen van de provincie 

West-Vlaanderen, dat aangevuld wordt door sponsors en giften. Zo 

kunnen ze, alhoewel verlieslatend, toch verder werken. 

En we weten allemaal: door vlugge hulp kunnen levens gered 

worden.               A. Laureys
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SCHOONMAAK KERK 

Waarschijnlijk vraagt niemand zich ooit af hoe het komt dat de 

kerk er altijd zo piekfijn bijligt, als men ‘s zondags naar de ere-

dienst komt, dat de toiletten proper zijn, dat de gebruikte thee-

doeken en handdoeken weer netjes gewassen en opgevouwen in 

de kast liggen, dat de gordijnen eens per jaar zijn gewassen, 

…………… 

Maar vanaf dat wij in ‘t Keerske zijn (1984) hebben wij dit te dan-

ken aan LISETTE DE CUYPER. 

33 jaar lang was zij de trouwe hulp, die hiervoor zorgde. Als ze 

eens niet kon komen, had ze haar zuster achter de hand, die e e n 

en ander kwam oplossen. 

Wij willen dan ook Lisette via deze weg van harte bedanken voor 

al die jaren trouwe dienst. 

Wij wensen haar in het verdere leven meer rust toe, ontspanning, 

en een volop genieten van vele mooie dingen in een goede ge-

zondheid. 

Gelukkig hebben wij SANNE PAELINCK bereid gevonden om de 

taak van Lisette voort te zetten. 

Welkom Sanne. We hopen, dat jij dit werk met evenveel plezier 

zult doen zoals Lisette dit jaren lang heeft gedaan. 

 

AGENDA 

– 7 november – 19.30 u: Kerkenraadsvergadering 

– 12 november – 15.00 u: Historische vertelling 

    (zie elders in dit blad) 

– 18 november - Synodale vergadering in Brussel 

– 26 november – 18.00 u: Gemeenschappelijke dienst met de  

     Anglicanen 

– 22 december – 20.00 u: Kerstzangavond 

– 17 januari – na de dienst: Nieuwjaarsreceptie 
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 Erediensten 10.00 uur 

 
ZONDAG 5 NOVEMBER 

 
Predikant Dhr. J. Delameilleure 

                                              Voorganger van de gemeente Brugge en Antwerpen 
                                        van de Kerk der Zevende Dag Adventisten.  

Ouderling Mw. A. Klifman 

Diaken  Dhr. P. Hellebuck 

Organist  Anja van Holst 

Babyoppas  Mevr. C. Bauwens 

Collecte      Zending 

Koffiedienst Fam. J. Klifman 

 
ZONDAG 12 NOVEMBER 

 
Predikant Dhr. Pascal Lauwaert 

 Gemeentelijk werker en ouderling in algemene dienst in de 

 Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet 

Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen 

Organist Alexander Vangaever 

Babyoppas Mevr. M. Lammens 

Collecte Plan International 

Koffiedienst Mevr. J. Lagauw-Wage 

 
ZONDAG 19 NOVEMBER     Randstadkoor 

 

Predikant Dr. J. de Prenter – Studerend theologe 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mevr. M. Lammens 

Organist Hans Helsen 

Babyoppas Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Collecte Kerk 

Koffiedienst Fam. W. Buijs 
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ZONDAG 26 NOVEMBER 

Gedachteniszondag/Kindernevendienst 
 
Predikant Ds. A. Rooze 

      Geestelijk verzorger bij de Amarant Groep in Tilburg,  een instelling 

          voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme 

Ouderling Mw. A. Klifman 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 

Organist Lieve Vercruysse 

Babyoppas Mevr. C. Bauwens 

Collecte Palliatieve Zorgen 

Koffiedienst Fam. van Groenigen  

ZONDAG 3 DECEMBER; 1e Advent 
 
Predikant Dr. J. de Prenter – Studente theologie 

Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. J. van Groenigen 

Organist  Anja van Holst 

Babyoppas Mevr. M. Lammens 

Collecte Zending 

Koffiedienst Fam. Deceuninck  

ZONDAG 10 DECEMBER; 2e Advent 
 
Predikant Mevr. E. Maassen 

      Protestantse theologe uit Gent, oud-leerkracht  
      protestantse godsdienst 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mevr. M. Lammens 

Organist Alexander Vangaever 

Babyoppas Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Collecte Kerk 

Koffiedienst Mw. H. Coudijser + Mw. M. Lammens 

Koffiedienst loopt als volgt door: 17 december Eversen + Nastaran 
Moghamdam ; 25 december Fam. P. Luteijn. 
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” . 
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VOOR DE KINDEREN 

Kalender van kerkelijke feesten. Als je de vakken met de plaatjes in-

kleurt volgens de aanwijzingen in de binnenste cirkel kun je zien 

welke kleur bij welke dagen en weken in het kerkelijk jaar hoort. De 

stola’s van de dominees hebben dezelfde kleuren. Wil je meer weten? 

Vraag in de kindernevendienst. 

 

 


