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INLEIDING 

  
Het kerkelijk activiteitenseizoen 2016-2017 loopt ten einde. 

U vindt dus een dubbelnummer voor juni en juli met daarin 

een artikel over de gezamenlijke bezinning in de aanloop 

naar de Reformatieherdenking door de Rooms Katholieke 

Kerk en de Lutherse kerken, verenigd in de Lutherse we-

reldfederatie. Het heeft geleid tot andere verhoudingen tus-

sen de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse kerken; 

een ontwikkeling waarvan wij als Protestantse gemeente in 

Brugge ook al de vruchten plukken. Verder het nieuws uit 

de VPKB en het gemeentenieuws. Goede zomer gewenst!               

                                    Frans van der Sar 
 

VAN CONFLICT NAAR GEMEENSCHAP 

 
Op 31 oktober 2016 was Paus Franciscus in de Zweedse 

stad Lund om er het begin van het Reformatieherdenkings-

jaar bij te wonen. Het was een duidelijk teken dat dit her-

denkingsjaar anders is dan voorgaande jubilea. De verhou-

dingen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en vele Protes-

tantse Kerken zijn dankzij de oecumenische dialogen van de 

afgelopen 50 jaar wezenlijk veranderd. Sinds het Tweede Va-

ticaans Concilie is er steeds meer toenadering. In 1999 kon 

het al tot een “Gemeenschappelijke Verklaring over de 

Rechtvaardigingsleer” komen door de Rooms Katholieke 

Kerk en de Lutherse Wereld Federatie. Artikel I luidt:  
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Wij belijden gezamenlijk dat de mens voor zijn heil volledig op 

de reddende genade van God is aangewezen. De vrijheid die 

hij tegenover de mensen en de dingen van de wereld bezit, is 

geen vrijheid met het oog op zijn heil. Want als zondaar staat 

hij onder het gericht van God en is hij niet in staat zich uit 

zichzelf om redding naar God te wenden of zijn rechtvaardi-

ging voor God te verdienen of op eigen kracht zijn heil te be-

reiken. Rechtvaardiging geschiedt alleen uit genade. Omdat 

Katholieken en Lutheranen dat gemeenschappelijk belijden, 

daarom geldt: 

Als Katholieken zeggen dat de mens bij de voorbereiding op 

de rechtvaardiging en haar aanvaarding door zijn toestem-

ming met Gods rechtvaardigend handelen 'meewerkt', dan 

zien zij in zo'n persoonlijke toestemming zelf een werking van 

de genade en geen verrichting van de mens uit eigen kracht. 

Naar Lutherse opvatting is de mens niet in staat bij zijn red-

ding mee te werken omdat hij zich als zondaar actief tegen 

God en Zijn reddend handelen verzet. Lutheranen ontkennen 

niet dat de mens de werking van de genade kan afwijzen. 

Wanneer zij benadrukken dat de mens de rechtvaardiging 

slechts ontvangen kan (mere passive), dan bedoelen ze 

daarmee iedere mogelijkheid van een eigen bijdrage van de 

mens tot zijn rechtvaardiging uit te sluiten, maar zij ontkennen 

niet dat de gelovige persoonlijk volledig is betrokken in het ge-

loof dat door het Woord van God zelf wordt bewerkt. 

In totaal zijn er zeven artikelen. De lezenswaardige verkla-

ring is te vinden te vinden op: tinyurl.com/l7bgzpt 
 
Op weg naar communie? 

De afgelopen 50 jaar is men van voortgezette controverse 

naar steeds dieper wordende dialoog gegaan. Er wordt niet 

meer gedacht vanuit het conflict en scheiding maar vanuit 

wat ons verbindt. Het is een besef dat op het grondvlak van 



De Brugse Kerkbode,  JUNI/JULI 2017, bladzijde 3 

 

 

de kerk misschien nog moet doordringen. Ik merkte het bij 

mijzelf. Ook in mijn eigen ziel leefde onbewust de scheiding 

meer dan de verbondenheid. Het godsdienstonderwijs dat ik 

op christelijke scholen heb genoten, wilde mij wel voorberei-

den tot een militant protestantisme waarbij het schandaal 

van de aflaathandel de uitverkoren stok bleef om de Rooms-

Katholieke Kerk mee te geselen. 

In mijn loopbaan als predikant heb ik op veel plaatsen erg 

goede oecumenische contacten gehad waaraan ik nog steeds 

met grote dankbaarheid terug denk. Maar ik heb dat toen 

meer als een blijk van een persoonlijke  goede wil ervaren 

dan als een uiting van een werkelijke kerkelijke verbonden-

heid. Dat laatste was eigen-

lijk nog niet in mijn ziel ge-

land. Eerst in Brugge begon 

het mij te dagen dat er iets 

wezenlijks veranderd is en 

dat er in mij zelf nog iets 

veranderen moest. Want de 

oecumenische verbonden-

heid in deze stad hééft een kerkelijk karakter. De vroegere 

bisschop van Brugge, Mgr. Jozef De Kesel, nu kardinaal, 

droeg het met hart en ziel uit en in de oecumenische ver-

banden waarin onze gemeente deelneemt is het volstrekt 

vanzelfsprekend. Het heeft enige tijd geduurd voor ik mij dat 

realiseerde. Ook de huidige paus, Franciscus, laat er geen 

misverstand meer over bestaan. 

Bij gelegenheid van de oecumenische viering in de kathe-

draal van Lund benadrukte hij dat katholieken en luthera-

nen met deze viering hun wens uitdrukken om samen in 

Christus verenigd te zijn en samen te bidden om de genade 

van de eenheid: “Wij spreken onze dankbaarheid uit voor de 

vele gemeenschappen die zich niet lieten afschrikken en die  
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zich voor de onderlinge verzoening hebben ingezet. Wij moe-

ten liefdevol en eerlijk met het verleden omgaan en erkennen 

dat die verdeeldheid ons verder van God en Christus heeft 

verwijderd. Aan beide kanten was er de eerlijke wil om het 

ware geloof te verkondigen en te verdedigen. God wenst dat 

wij als levende wijntakken met zijn Zoon verbonden blijven. 

Jezus herinnert eraan dat wij geen vrucht kunnen dragen als 

wij van hem verwijderd zijn. Onze scheiding was ongetwijfeld 

een bron van lijden en misverstanden, maar zij heeft ons ook 

geholpen om bepaalde geloofsinhouden beter te begrijpen”.  
 

Van conflict naar gemeenschap 

Ten behoeve van een oecumenische herdenking van het be-

gin van de Reformatie publiceerde de Luthers/Rooms-

Katholieke Commissie voor Eenheid in 2013 het docu-

ment From Conflict to Communion. De tekst is inmiddels in 

veel talen beschikbaar. De Nederlandse vertaling kwam tot 

stand op initiatief van de gezamenlijke werkgroep van de 

Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Neder-

land onder de titel ‘Van conflict naar gemeenschap’. Ik vind 

het jammer dat deze vertaling het woord ‘communie’ in de 

titel niet gehandhaafd heeft. Ik citeer enkele van de oecu-

menische imperatieven op het eind van het document: 

§ 240: In de loop van de geschiedenis hebben de katholieke 

en lutherse confessies zich tegenover elkaar gedefinieerd en 

geleden onder de eenzijdigheid die tot op heden doorwerkt 

ten aanzien van specifieke problemen, zoals het probleem van 

autoriteit. Aangezien die problemen voortvloeiden uit het on-

derlinge conflict, kunnen ze alleen worden opgelost of althans 

benoemd door gezamenlijke inspanningen om hun gemeen-

schap te verdiepen en versterken. Katholieken en lutheranen 

hebben elkaars ervaring, bemoediging en kritiek nodig.  

§ 244: De oecumenische reis stelt lutheranen en katholieken 
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in staat samen de betekenis te waarderen van Maarten Lu-

thers inzicht in en geestelijke ervaring van het evangelie van 

Gods rechtvaardigheid, die tevens Gods genade is. In het 

voorwoord tot zijn Latijnse werken (1545) schreef hij  dat hij 

“door de genade Gods, dag en nacht mediterend” nieuw in-

zicht had verworven in Romeinen 1:17: “Hier voelde ik dat ik 

geheel opnieuw geboren was en het paradijs met open poort 

had betreden. Daarop toonde de hele Schrift zich aan mij met 

een volkomen ander gezicht [... ] Later las ik Augustinus’ De 

Geest en de Letter waar ik tegen mijn hoop in zag dat ook hij 

Gods rechtvaardigheid op vergelijkbare wijze interpreteerde 

als de rechtvaardigheid waarmee God ons kleedt wanneer Hij 

ons rechtvaardigt.” 
 

§ 245: De begintijd van de Reformatie wordt op gepaste wijze 

herdacht wanneer lutheranen en katholieken samen het 

evangelie van Jezus Christus horen en zichzelf toestaan op-

nieuw tot gemeenschap met de Heer te worden geroepen. Dan 

zullen zij verenigd zijn in een gezamenlijke missie die is be-

schreven in de Gemeenschappelijke Verklaring over de Recht-

vaardigingsleer: “Lutheranen en katholieken delen het doel 

om in alles Christus te belijden, wie als enige boven alles ver-

trouwd kan worden als de ene Bemiddelaar (1Tim. 2:5v.) 

door wie God in de Heilige Geest zichzelf geeft en zijn ver-

nieuwende gaven uitgiet.”  
 

Kardinaal Kasper over Luther 

Kardinaal Walter Kasper, een prominent lid van de Romein-

se Curie die in 2010 met pensioen is gegaan, schreef een le-

zenswaardig boekje: Maarten Luther. Een oecumenisch per-

spectief (2017 Berne Media). Hij was van 2001 tot 2010 

voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de 

Christelijke Eenheid, verantwoordelijk voor bovengenoemde 

gemeenschappelijke verklaringen. Hij spreekt over Luther  
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als “een hervormer, geen reformator. Hij dacht er niet aan om 

de stichter van een aparte hervormde kerk te worden. Zijn 

doel was de vernieuwing van de katholieke kerk, dat wil zeg-

gen van het hele christendom, vanuit het evangelie. Zoals 

blijkt uit zijn vroege brieven ging het hem om de kennis van 

Christus (cognitio Christi) en om het Christus alleen (solus 

Christus). Hij zei dat hij het licht van het evangelie uit de duis-

ternis, waarin het verborgen werd gehouden, weer in zijn hart 

wilde laten schijnen. Dat was van al zijn af en toe scherpe 

uitspraken een wake-up call en een aanbod van de Heilige 

Geest aan de kerk. 

Met dit – in de oorspronkelijke betekenis van het woord – 

evangelische streven stond Luther in een lange traditie van 

katholieke vernieuwers vóór hem. Denk dan in het bijzonder 

aan Franciscus van Assisi, die met zijn broeders volgens het 

evangelie wilde leven en net zo wilde prediken. Tegenwoordig 

zouden we spreken van een nieuwe evangelisatie. Op dit oor-

spronkelijke, evangelische én katholieke streven van Luther 

moeten we ons nu oecumenisch samen bezinnen” 

Dit boekje is voor mij de  meest inspirerende en tot naden-

ken stemmende tekst geweest die ik 

over Luther heb gelezen in de aanloop 

naar het Reformatieherdenkingsjaar. 

Kardinaal Kasper geeft daarin een 

prachtige omschrijving van ‘kerkelijke 

dialoog’, die anders is dan interreligieu-

ze dialoog en de politieke en maat-

schappelijke dialoog waarbij ik in Zaan-

dam en Israël betrokken ben geweest. 

“Pas de jongere oecumene heeft de deur weer op een kier ge-

zet. In plaats van de controverse wordt nu de dialoog aange-

gaan. Dialoog betekent niet dat wat tot nu toe als waarheid  
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werd aangenomen overboord wordt gegooid. Een echte dia-

loog kunnen alleen mensen voeren die elk hun standpunten 

hebben, maar bereid zijn om naar elkaar te luisteren en van 

elkaar te leren. Deze dialoog is geen puur intellectuele aange-

legenheid; het is een uitwisseling van geschenken. Dat gaat 

ervan uit dat zowel de waarheid van de ander als de eigen 

zwakheden worden erkend, de eigen waarheid niet kwetsend 

en polemisch maar in liefde wordt gezegd (Efeziërs 4:15), het 

gif van de splitsing uit de controverse wordt gehaald en tot 

een geschenk gemaakt, zodat beiden groeien naar de in de 

oorspronkelijke betekenis begrepen katholiciteit en zij groeien 

en Gods genade dieper herkennen in Jezus Christus en haar 

gemeenschappelijk getuigenis voor de wereld.' 

Het zijn behartigenswaardige woorden die een programma 

vormen voor onze kerken naar de toekomst toe. Het gif van 

de splitsing is niet zo maar 

weg uit onze harten en 

hoofden. We zullen daar-

aan nog hard moeten wer-

ken. De katholiciteit in de 

zin van ‘algemeenheid’ en 

‘universaliteit’ zal zicht-

baarder moeten worden, 

want de wereld in onze tijd vraagt daarom. Dat vraagt dus 

ook om een persoonlijke geestelijke heroriëntatie die mis-

schien nog maar in de kinderschoenen staat. In een land als 

België, waarin het Protestantisme zo zeer een minderheid is, 

kan het vanwege die ongelijkheid lastiger zijn. Maar in 

Brugge mogen wij ons als Protestantse Gemeente verheugen 

in de goede oecumenische relaties die er zijn en die ons  veel 

kansen en gelegenheden bieden om naar elkaar toe te groei-

en. Tot slot nog dit woord van kardinaal Kasper:  
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Alleen Gods genade kan de diepe wonden helen die de 

scheiding aan het lichaam van Christus, dat de Kerk is, ge-

slagen heeft. Ze kan onze harten veranderen en vernieuwen, 

zodat we klaar zijn voor de omkeer, ons barmhartiger naar 

elkaar toekeren, elkaar het onrecht uit het verleden vergeven, 

ons verzoenen en ons op weg begeven, om elkaar geduldig 

stap voor stap op de weg naar eenheid in verzoenende ver-

scheidenheid te vinden. 
 
                                     Frans van der Sar 
 

NIEUWS UIT DE VPKB 

 

Synodeverklaring 

Over Kerk-zijn en geld hebben, wat als … ? 
 

Voorbereid door een grondige bezinning op plaatselijk en 

regionaal niveau kwam de synode achter gesloten deuren 

bijeen op zaterdag 6 mei 2017 in de Nieuwe Graanmarkt-

kerk in Brussel. 

De titel van deze bijzondere synodevergadering was “Kerk-

zijn en geld hebben”. In zijn toespraak wees de synode-

voorzitter erop dat geld in de Kerk geen moreel thema is, 

maar van spiritueel niveau. Welke god aanbid je? Er is een 

nieuwe reformatie nodig binnen de Kerk.  

We moeten ons niet laten leiden door angst om te verliezen, 

maar moedig de realiteit onder ogen zien en elkaar moeilijke 

vragen durven stellen. De nationale penningmeester 

confontreerde ons met de realiteit van de cijfers. We 

hoorden wat de Kerk heeft en waar de beperkingen liggen.In 

een goede sfeer werden in groepen de verschillende 

moeilijke vragen op tafel gelegd en besproken: hoe staan wij 

een levende Kerk in de weg en wat hebben we nodig om dit 

te doorbreken? 

Hieruit vloeiden aanbevelingen voort voor de Synodale Raad 
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om deze op te nemen en verder uit te werken. Zoals in het 

liturgisch moment aan het begin van de dag werd gezegd: 

niet alleen zoals Filippus in cijfers denken, maar ook zoals 

Andreas de kleine jongen het materiaal voor de wonderen 

laten aanreiken. 

             François Choquet, Ds. Petra Schipper, Wim ten Kate 
 

Kerkmozaiek en Reliëf 

Nadat Kerkmozaiek als blad ophield te bestaan kreeg het 

een nieuw leven als internetmagazine. U kunt het vinden op 

dit adres: http://nl.protestant.link/sermons/ 

Er worden steeds nieuwe artikelen op geplaatst over 

gevarieerde onderwerpen. Het geeft een mooi beeld van wat 

er in onze kerk leeft. Een geslaagde voortzetting van het 

blad! Daarnaast is er nu ook Reliëf, een zesmaandelijkse, 

mooi vormgegeven, tweetalig blad dat de diepere lagen van 

het menselijk leven belichten wil. Liberaal 

noch orthodox, wordt het gedreven door de 

overtuiging dat het Evangelie ook vandaag 

iets te zeggen heeft. Het richt zich dus ook 

tot mensen buiten de kerk. “Het wil God 

niet in de hoofden en harten van de men-

sen dwingen, maar wil bescheiden het gees-

telijke in de mens aanboren en in voorbeelden brengen”. 

Dit geesteskind van een team van schrijvers, redacteuren, 

tekenaars en illustratoren, fotografen en grafisch ontwer-

pers is mooi opgemaakt maar de letters mogen wat mij be-

treft wel wat donkerder en contrastrijker zijn. Hoewel het in 

maart al gepresenteerd werd heeft het enige maanden ge-

duurd voor het onze gemeente bereikte. Dat is nu toch ein-

delijk gelukt. U kunt zich abonneren d.m.v. de formuleren 

die u in de kerk kunt vinden en die u kunt opzenden naar 

het synodebureau t.a.v. Marian Knetemann. 
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GEMEENTENIEUWS 
 

Kaas en wijnavond 
 

Wij zien terug op een geslaagde kaas- en wijnavond die  

begon met een boeiende lezing van Ludo van Damme. Hij 

gaf ons een beeld van 

de periode waarin 

Brugge een Calvi-

nistische Republiek 

was en plaatste het in 

de toenmalige histo-

rische context. In de periode van 1578-1584, toen het 

stadsbestuur van Brugge in protestantse handen was, 

vormde het protestantisme nochtans een minderheid in de 

stad. Er werden steeds meer predikanten en  kerken ingezet 

voor de protestantse eredienst om daar verandering in te 

brengen maar dat had niet het gewenste resultaat. 

De katholieke eredienst werd niet verboden; ze vond plaats 

min of meer in het verborgene. Brugge was dus anders dan 

het Geneve van Calvijn. Het had een Protestants 

stadsbestuur maar het was geen Protestantse stad; een stad 

die in deze korte periode toch op dezelfde wijze 

functioneerde als voorheen. Na de inname van de stad door 

Farnese verdween het Protestantisme uit Brugge voor meer 

dan twee eeuwen.  

Na afloop was er de gezellige en lekkere kaas- en wijnavond, 

voorbereid door mensen die weten waar Abraham de 

mosterd haalt en zeker ook de kaas en de wijn. 
 
 

OPEN KERKEN TENTOONSTELLING 

Van 4 jun t/m 30 juli zullen wij ’t Keerske in de weekenden 

weer open stellen in het kader van het Open Kerken Project. 

Het algemene thema dit jaar is “Zet de stenen in beweging”, 
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maar als protestantse gemeente hebben we daaraan een 

eigen invulling gegeven vanwege het Reformatie-

herdenkingsjaar met de titel “Luther, stem die de stenen 

breekt, 500 jaar Reformatie”. Er zullen panelen zijn die 

vertellen over de geschiedenis en de betekenis van de 

Reformatie. En er is een 

powerpointpresentatie van de 

hand van Johan Delameilleure,  

voorganger van de Kerk van de 

Zevende Dags Adventisten in 

Brugge, die ook de mooie 

opmaak van de tentoon-

stellingsteksten voor zijn rekening nam. Wij zijn hem 

daarvoor zeer erkentelijk. We verheugen ons er in dat dit 

herdenkingsjaar een oecumenisch karakter heeft en danken 

ook het stadsarchief, de bibliotheek van het Groot-

Seminarie en de familie Passchier(van de Garnizoensbijbel) 

voor hun medewerking!!! Er is een mooie folder gemaakt die 

breed verspreid zal worden. 
 

Bevestiging Andries Boekhout in Oostende op 21 mei 

Het was een mooie zondagmiddag op die 21e mei. Er 

klonken woorden van oprecht geloof en vertrouwen, van 

hoop en van liefde. En er waren zoveel mensen die hun 

verbondenheid met Andries en Alida Boekhout lieten zien en 

er zoveel mensen, zeker ook uit onze gemeente, die zich 
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belangeloos hebben ingezet. In alle broosheid van dit nieuwe 

begin de kerk op haar best!!  

Als gemeente hebben we ons verbonden om dit 

pioniersproject te blijven ondersteunen. We bidden Andries 

en Alida van harte toe dat zij de komende jaren de vrucht 

mogen zien van hun inzet in de kracht van het evangelie 

van Jezus Christus! 

 

VAKANTIE PREDIKANT 
 

Uw predikant, Ds. F.S.J. van der Sar, is met vakantie van 5 

juni t/m 25 juni. Als u in deze periode een predikant nodig 

hebt, kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid. 
 

DOOPDIENST 

Op 16 juli zal er een doopdienst zijn. Hamid Sina heeft de 

kerkenraad verzocht dat zijn zoontje Hussaini en zijn 

echtgenote Nooria de doop mogen ontvangen, zoals hij zelf 

enkele jaren geleden is gedoopt en het Christelijk geloof 

heeft aanvaard als zijn levensweg. 
 

KINDERNEVENDIENST 
 

Leren en proberen, een heel leven lang. De eerstvolgende  

keer zal zijn op 25 juni. In juli en augustus is ook de 

kindernevendienst met vakantie 
 

Erediensten 10.00 uur  

 

ZONDAG 4 JUNI; PINKSTEREN 

Openingszondag Open Kerken Project 
 

Predikant               Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling               Dhr. A. Deceuninck 

Diaken      Mw. M. Lammens  
Hoofdlezing            Handelingen 2,1-24; Mw. D. Constant  
Organist                 Dimos de Beun 
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Babyoppas             Mw. A. Laureys-Kutsch 
Collecte                  Open Kerken Project 
Koffiedienst            Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens 
 

ZONDAG 11 JUNI 
 

Predikant               Ds. A. Roose 
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                 Anja van Holst 
Babyoppas             Mevr. C. Bauwens 
Collecte                  Kerk 

Koffiedienst            Fam. ten Kate 
 

ZONDAG 18 JUNI 
 

Predikant   Dhr. J. Delameilleure 
Voorganger van de gemeente Brugge van de 

Kerk der Zevende Dag Adventisten. 

Ouderling               Dhr. A. Eversen 
Diaken      Dhr. J. van Groenigen  
Organist                 Alexander Vangaever 

Babyoppas             Mevr. M. Lammens 
Collecte                  Protestantse Faculteit 
Koffiedienst            Dhr. Eversen en Mw. Nastaran Moghadam 
 

ZONDAG 25 JUNI 
 

Predikant               Ds. D. Stap 
Geestelijk verzorger en ethicus bij ZorgSaam  

in Zeeuws-Vlaanderen 

Ouderling               Dhr. A. Deceuninck 

Diaken      Mw. M. Lammens 

Organist                 Dimos de Beun 
Babyoppas             Mw. A. Laureys-Kutsch 
Collecte                  Kerk 
Koffiedienst            Fam. Luteijn 
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ZONDAG 2 JULI; HEILIG AVONDMAAL 
 

Predikant               Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling               Mw. A. Klifman 

Diaken      Dhr. P. Hellebuck 
Organist                 Dimos de Beun 
Hoofdlezing            Mattheus 10: 34-42; Mw. H. Coudyser  
Babyoppas             Mevr. C. Bauwens 

Collecte                  Zending 
Koffiedienst            Fam. Klifman 
 

ZONDAG 9 JULI 
 

Predikant               Ds. K. Groeneveld 
Emeritus predikant van de  Christelijk Gereformeerde Kerk van Antwerpen 

Ouderling               Dhr. A. Eversen 
Diaken      Dhr. J. van Groenigen  

Organist                 Dimos de Beun 
Babyoppas             Mevr. M. Lammens 
Collecte                  Protestantse Solidariteit 
Koffiedienst            Mevr. Lagauw-Wage 

 
ZONDAG 16 JULI; DOOPDIENST 

 

Predikant               Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling               Dhr. A. Deceuninck 

Diaken      Mw. M. Lammens  

Hoofdlezing            Mattheus 13,1-9;18-23; Mw. A. Klifman 
Organist                 Anja van Holst 
Babyoppas             Mw. A. Laureys-Kutsch 
Collecte                  Kerk 

Koffiedienst            Fam. Buijs 
 

ZONDAG 23 JULI 

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

Ouderling               Mw. A. Klifman 
Diaken      Dhr. P. Hellebuck 
Hoofdlezing            Mattheus 13,24-30; 36-43;  
                              Dhr. P. Hellebuck 
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Organist                 Dimos de Beun 

Babyoppas             Mevr. C. Bauwens 
Collecte                  Bethesda 
Koffiedienst            Fam. van Groenigen 
 

ZONDAG 30 JULI 
 

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

Ouderling               Dhr. A. Eversen 
Diaken      Dhr. J. van Groenigen  
Hoofdlezing            Matth. 13,44-52: Mw. A. Laureys-Kutsch 

Organist                 Piet Vandenkerckhove 
Babyoppas             Mevr. M. Lammens 
Collecte                  SDV Oostende 
Koffiedienst            Fam. Deceuninck 

 
ZONDAG 6 AUGUSTUS; HEILIG AVONDMAAL 

 

Predikant               Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling               Dhr. A. Deceuninck 

Diaken      Mw. M. Lammens  
Hoofdlezing            Mattheus 14,13-21; Mw. D. Constant  

Babyoppas             Mw. A. Laureys-Kutsch 
Collecte                  Zending 
Koffiedienst            Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens 
 
 
Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 

Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 13 augus-

tus Fam. ten Kate; 20 augustus Fam. Dhr. Eversen en Mw. 

Nastaran Moghadam; 27 augustus Fam. Luteijn; 3 september 

Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens 
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KLEURPLAAT: 500 JAAR GELEDEN….. 

 



KERKENRAAD 

 
Predikant 

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

Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek   

! fransvandersar@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 
 
 

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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