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INLEIDEND WOORDJE 

 

De veertigdagentijd die wij ingegaan zijn op 14 februari, is voor 

christenen een kans, een tijd om ons voor te bereiden op Pasen. 

De normale door de weekse gang wordt onderbroken om ruimte 

te maken voor bezinning en bekering. 40 dagen, een ruime tijd 

om te onderzoeken en na te denken waartoe we bestaan. Dat 

klinkt misschien ingewikkeld en moeilijk maar die tijd brengt 

ons hopelijk tot besef hoe we mens zijn en hoe we met ons geloof 

omgaan. Onze menswording in volle breedte en diepte van het 

woord van God. We herkennen dan ook de oproep van de pro-

feet Joël: niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Het gaat 

ten diepste om de vraag van waaruit wij leven. 

Heel dicht sluit het artikel Werelddiaconaat hierbij aan, uw of-

fergave wordt aanwijsbaar goed gebruikt. Verder aandacht voor 

de kinderen, de vrijwilligers, het voorbije koorfeest en een laatste 

maal 500 jaar reformatie. En dat zal u spijten want het is niet het 

minste wat Dany u voorschotelt. 

Veel leesplezier. 

 

 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi52_qtpLLZAhVhBcAKHRERBisQjRwIBw&url=http://newseason-coaching.nl/category/40dagentijd/&psig=AOvVaw28O4-NerlDlgt2kJ4oW_4K&ust=1519139865644124
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OVERDENKING 

 
In het leven komen ongetwijfeld vragen op als: Wie ben ik? Van 

waaruit leef ik? Wat zijn mijn bronnen? Wie ben ik voor ande-

ren? Wie ben ik voor God? 

Jezus geeft daar handvatten voor vanuit drie invalshoeken. Hij 

spreekt over het geven van aalmoezen, over bidden en vasten. 

Dat zijn drie verschillende zaken, maar in hun samenhang ra-

ken ze de kern van het leven. Het zijn dan ook niet drie wille-

keurige activiteiten. In de visie van Jezus horen ze bij elkaar. 

Het zijn de drie terreinen die samen uitmaken hoe wij zijn. 

Achter die drieslag van ‘geven, bidden en vasten’ schuilen na-

melijk drie vragen: Wie ben je voor de ander? Wie ben je voor 

God? Wie ben je in de verhouding tot jezelf? In de verbinding 

van die drie, in die driehoeksverhouding laat je zien wie je bent, 

waarvoor je staat. ‘Aalmoezen’ geven klinkt onder ons niet po-

sitief. Je maakt je er vanaf met een aalmoes. Zo niet in de tijd 

van Jezus. Vanuit de joodse achtergrond was er altijd aan-

dacht voor de zwakkeren. In zijn tijd: wees, weduwe en vreem-

deling. Je leeft niet voorbij aan je medeschepselen, mensen 

als jij. Het gaat dan ook echt om de vraag of je de ander, 

de anderen ziet staan in hun nood, in hun verdriet, in hun 

zorgen om het bestaan. Zie je de ander of kijk je liever de 

andere kant op – liefst je eigen kant? Maak jij voor de ander 

een verschil is de eigenlijke vraag. Aan ‘bidden’ kunnen wij 

heel veel aspecten onderscheiden. Bidden als ‘vragen’. Na-

tuurlijk want er is ook veel om te vragen. We kunnen ook 

denken aan bidden als ‘klagen’, stem geven aan al die ge-

voelens van onmacht en menselijk leed. Bidden kan zich 

ook uiten in een bede om draagkracht; dat je het leven, zo 

zwaar en droevig als het soms is, aan kan. Al die aspecten 

hebben hun gelijk. Er is veel te vragen, te klagen, te dra-

gen. Maar zo zijn het wel steeds beden van ons uit. Er is 

nog een ander aspect: Bidden als wagen. Kun je ook vanuit 

de schepper naar het leven kijken en het wagen met wat 
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voor Hem van waarde is? Durf je je daarvoor openstellen 

en na te denken over de vraag wat dan concreet voor jou 

de opstelling in het leven betekent? In bidden gaat het uit-

eindelijk niet om de vraag wat je aan God hebt, maar of je 

vanuit zijn blikrichting naar het leven kunt kijken. Het 

gaat over wie jij bent voor God. Een vrager? Een klager? 

Dat kan. Maar ben je ook iemand die het wil wagen met 

wat Hij met het leven bedoelt? Ga je daarvoor? In het vas-

ten tenslotte ontzeggen mensen zich bepaalde zaken. Ook 

daar zit inkeer en bezinning achter. Het gewone vanzelf-

sprekende patroon doorbreken om op te lopen tegen vra-

gen als: wat heb ik voor mijzelf nodig om mens te zijn? Ik 

laat bepaalde dingen, om te gaan denken wat nu echt van 

waarde is voor mij en waarom het dat is. En natuurlijk 

spelen hier ook die twee andere thema’s: welke plaats heb-

ben in mijn leven de mensen om mij heen? Wat zijn voor 

mij de bronnen van mijn bestaan? Wat motiveert en vormt 

mij? Zo gaat het in het vasten niet om de vraag “wat laat 

ik staan?” maar om “wat ontdek ik over mijn leven, als ik 

iets laat staan?” Geven, bidden en vasten. Het bijzondere 

is nu dat Jezus aan die drieslag, waar al die bezinnings-

vragen aan vast zitten, één en hetzelfde motto meegeeft. 

Dat maakt het misschien toch een beetje makkelijker, 

want het geeft richting aan die vragen. In Mattheüs 6: 1 

staat dat het in ‘geven, bidden en vasten’ om gerechtigheid 

hoort te gaan. Gerechtigheid. Het is een sleutelwoord in de 

Bijbel en in het leven van Jezus. Het is iets dat God op het 

oog heeft, namelijk dat wij mensen tot ons recht zouden 

komen, dat wij terecht komen. Zo kun je dat woord het 

best omschrijven. Dat is wat Jezus op zijn weg door het 

leven in woorden en daden uitdroeg; dat mensen terecht 

komen. Komt de ander met een kleine letter en de Ander 

met een hoofdletter, bij ons tot zijn/haar recht? En wijzelf, 

doen wij onszelf recht in ons leven tussen de mensen en 

voor God? Waar staan we? Hoe doen we? Het zijn die 
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vragen van inkeer en bezinning die ons vanuit het evange-

lie worden aangereikt in de veertigdagentijd. De tijd waarin 

gesproken wordt over hoe Jezus in verschillende situaties 

met en voor de mensen in gerechtigheid leefde. En hoe God 

hem daarin en door alles steunde, tot op de Paasmorgen. 

(auteur onbekend). 

 

VRIJ - WILLIG 

Gelovigen   hebben in deze geseculariseerde maatschappij de nei-
ging om onder de radar te blijven. Door de steeds groter wordende 
aanwezigheid van de Islam is daar verandering in gekomen. Door 
allerlei (dramatische) gebeurtenissen stellen velen zich vragen om-
trent geloofskeuzes. De media springen daarbij graag op de kar van 
de sensatiejournalistiek. Volgende krantenkop raakte me daarbij in 
het bijzonder :"Het vroege christendom was even wreed als IS nu"! 

Deze uit het verband gerukte titel maakt het nodig onze eigen ge-
loofskeuzes onder de loep te nemen. Tijd om zichtbaarder te wor-
den. Om het met een populaire quote te zeggen : Wie zijn wij ? Wat 
drijft ons ? 

Ons geloof is in de voorbij eeuwen zeker geëvolueerd en geactuali-
seerd. Solidariteit, liefde, participatie en gemeenschapsvorming 
staan meer dan ooit centraal. 

De week van de vrijwilliger in maart wil de spot richten op zovelen 
in de VPKB die door hun inzet de kerk zichtbaar maken. Het is een 
werk dat in stilte gebeurt en vaak niet wordt gezien. Het is wars van 
wreedheid, sensatie en het eigen 
grote gelijk. Maar het maakt wel 
zichtbaar wat kerk-zijn betekent.    

Waarvoor dank. 

Gaby Labeur. 
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500 JAAR REFORMATIE IN BRUGGE 

 
Dit artikel is geschreven op vraag van de redactie van het tijdschrift "Handelingen 
van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge"  

2017 was een jubileumjaar voor de Protestanten wereldwijd en voor de 
vier Brugse Protestantse Gemeenten in het bijzonder, als daar zijn: de 
VPKB (de Verenigde Protestantse Kerk van België), de Evangelische Ge-
meente, de Pinkstergemeente en de 7de Dag Adventisten. 

Het was 500 jaar geleden dat Maarten Luther in oktober 1517 zijn 95 
stellingen aan de poort van de grafelijke kapel in Wittenberg spijkerde 
en daarmee een nieuwe tijd en vooral een nieuwe leer de wereld in-
stuurde. Of dat voorval echt heeft plaats gevonden, wordt door de he-
dendaagse geschiedkundigen sterk betwijfeld, maar dat Luther zijn 95 
grieven tegen het Pausdom en de verkoop van aflaten heeft neerge-
schreven, is een feit. De verzuchtingen van Luther tegen de wanpraktij-
ken in de schoot van de katholieke kerk kenden in de kortste keren een 
nooit geziene verspreiding over Duitsland, de buurlanden en de rest van 
West-Europa tot in Engeland toe. Het succes van Luthers nieuwe leer 
was vooral te danken aan het gebruik van de opkomende boekdruk-
kunst, waarbij pamfletten, preken en boeken snel en in grote oplagen 
door rondtrekkende kooplieden in de steden  aan de man werden ge-
bracht. Vooral bij de begoede burgerij kende de nieuwe leer veel bijval. 
Rijke kooplieden hadden meestal een behoorlijke opleiding genoten, 
konden lezen en schrijven maar hadden ook vaak Latijn gestudeerd. Zij 
waren het dus die de dure, gedrukte Lutherteksten in hun bezit kregen 
en propageerden onder hun soortgenoten.                            

De eerste lutherse predikant, die in Brugge als dusdanig werd erkend, 
was Jacobus Sprenger ( Ieper 1486 – Bremen 1562). Hij trad in bij de 
kloosterorde van de augustijnen in Erfurt en studeerde theologie in Wit-
tenberg bij Maarten Luther. Na zijn terugkeer in de Nederlanden in 
1520, predikte hij lutherse opvattingen in de kloosterkerken van de au-
gustijnen, o.m. in Antwerpen en  Brugge. Al snel werd tegen hem een 
klacht ingediend en werd hij, na een onderzoek door twee Leuvense in-
quisiteurs, in Brussel gevangen gezet. Hij werd naar zijn geboortestad 
“verbannen”, maar daar werd hij voor dezelfde “ketterse dwalingen” 
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opnieuw gearresteerd. Deze keer dreigde de brandstapel. Sprenger kon 
echter naar Wittenberg ontsnappen, verliet de kloosterorde en huwde 
met een verwante van Luthers echtgenote. Na zijn vertrek uit Brugge in 
1521, werd de leiding van de lutherse Gemeente alhier overgenomen 
door de mutsenmaker Hector Van Dommele. Bij een huiszoeking werd 
een groot aantal geschriften en reproducties van Luther gevonden. Van 
Dommele weigerde om de nieuwe leer af te zweren en stierf in 1527 op 
de brandstapel op de Burg. Na hem zouden, tussen 1527 en 1542, nog 7 
Lutheranen worden geëxecuteerd, door verbranding of onthoofding.                                                      

De meeste terdoodveroordeelden in Brugge -wellicht 42-  waren Doops-
gezinden of Anabaptisten, volgelingen van de  Fries Menno Simons, die 
de volwassenendoop predikte. Die werd pas toegediend als de bekeer-
ling belijdenis van zijn geloof had gedaan. Doopsgezinden waren vaak 
werklieden en boeren, terwijl de Lutheranen vooral uit de meer be-
goede middens van ambachtslieden en kooplui kwamen.  

Toen het Calvinisme vanaf de eerste helft van de 16de eeuw in Brugge 
opgang maakte, werden ook dan de eerste predikanten vervolgd en te-
rechtgesteld, maar het tij keerde toen in 1578 de “Calvinistische Repu-
bliek” werd uitgeroepen, die 6 jaren zou stand houden, tot de Prins van 
Chimay, de stadhouder van Vlaanderen, zich aan de zijde van de opruk-
kende Spanjaarden schaarde en in maart 1584 Brugge verraderlijk uit-
leverde aan de Hertog van Parma. De Hervormde Brugse magistratuur 
werd terzijde geschoven, de burgemeester gevangen gezet en Chimay 
benoemde een nieuw bestuur dat de eed van getrouwheid aan het ka-
tholieke Spanje aflegde. Vanaf dan werden de Hervormden gedwongen 
om weer ondergronds te gaan (“De Gemeenten onder het kruis”)                                                                                                                                               
Het werd heel stil in Brugge, tot Maria-Theresia in 1771 aan de Protes-
tanten de toestemming gaf om hun doden te begraven op een onopval-
lende plaats. Zo ontstond in Brugge het “Protestants kerkhof” gelegen 
vooraan in het rechtergedeelte van de  centrale begraafplaats.  We moe-
ten wachten tot 1817 toen, in het voormalig Theresianenklooster in de 
Ezelstraat, een garnizoenskerk annex hospitaal werden opgericht voor 
de soldaten van Willem I. De predikant van dienst was Ds. Robbert van 
Altena. In 1830, tijdens de woelige periode van de Belgische Omwente-
ling, vluchtte het gezin van Altena naar Vlissingen en vandaar naar 
Utrecht waar de predikant stierf in 1851. De garnizoensbijbel, die van 
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Altena in zijn vlucht meenam, bestaat nog altijd, is in privé handen, maar 
werd vorig jaar in Brugge tentoongesteld tijdens de expositie “Maarten 
Luther – de stem die stenen breekt” in ’t Keerske (de kerk van de V.P.K.B) 
en een tweede maal tijdens de tentoonstelling “ 500 jaar reformatie en 
protestantisme in Brugge” in het Stadsarchief. 

De huidige stand van zaken binnen de Protestantse Gemeenten is er een 
van groei en doorzetting, van samenwerking met elkaar maar vooral 
met de blik gericht naar de Oecumene. Niet meer “elk voor zich” maar 
“samen sterker”.  De V.P.K.B, de Pinkstergemeente, de Oecumenische 
werkgroep “Samen rond de Bijbel”  het Stadsarchief, de Stad Brugge en 
de Openbare Stadsbibliotheek “De Biekorf” hebben , door intense sa-
menwerking,  het Lutherjaar 2017 in Brugge op  onvergetelijke wijze op 
de kaart kunnen zetten. 

Danielle Constant-Favorin 

 

NIEUWS VAN DE VZW “DE VRIENDEN” 
 

Op zaterdag 5 mei van 10u tot 18u zal een gezellige, ouder-
wetse Fancy Fair plaats hebben in ’t Keerske, met rommel-
markt(je), taart- en drankverkoop, tombola “altijd prijs” ….. 
waarvan de opbrengst integraal naar de M.U.G. Heli zal gaan. 
Wie thuis overtollige spulletjes heeft, prijzen wil schenken voor 
de tombola,  bereid is een taart of cake te bakken en/of op die 
dag zelf wil meewerken, kan zich vanaf nu reeds aanmelden 
bij Dany Constant  (constant.dany.dc@gmail.com     tel: 050 – 
385037)  Kledij en schoenen zullen niet worden verkocht. Ac-
cessoires, zoals handtassen, sjaals en fantasiejuwelen kunnen 
wel. We hopen op heel veel helpende handjes voor het goede 
doel. 
Op zaterdag 26 mei hebben we onze jaarlijkse kaas- en wijn-
avond. De prijs is vastgesteld op € 15 p. pers. wijn en koffie 
inbegrepen. We starten om 19u. De inschrijvingslijst zal vanaf 
half april uithangen aan het mededelingenbord. 

De overige activiteiten later in het jaar zullen in een volgende 
Kerkbode en op de Gemeentevergadering van 15 april worden 
medegedeeld. 
Dany Constant  

 

mailto:constant.dany.dc@gmail.com
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ONS KERKKOOR VIERDE 40 JAAR 

 
Op 20 januari werd er een feestje gehouden ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van ons kerkkoor. We waren met 26 personen aanwezig, 
waaronder ook ons aller ds. Frans van der Sar, die toevallig de volgende 
zondag op het preekrooster stond. 

We genoten van elkaar, van een drankje en een hapje. 
We zagen beelden van en luisterden naar optredens uit de jaren 1984, 
1994 en 2011. 
Heel confronterend, moet ik zeggen! De jonge dertigers zag je evalueren  
tot grijzende/kalende zeventigers.  
We zagen veel oud-koorleden, die helaas overleden zijn. 

We haalden herin-
neringen op, vertel-
den elkaar anekdo-
tes. 
We luisterden naar 
enkele overpeinzin-
gen van het koor en 
dirigent, zoals:  

 
“Koorleider” 
met een lange “ij” 
zegt hij er dikwijls bij. 

Maar ei’tje, 
lang of kort, 
hij kan het koor dat mort 
in goede banen leiden: 
niet op een lijdensweg 
met valse noten. 

Het lijdt geen twijfel dat hij leidt, 
en bij uitzichtloos leiden, 
doet hij het allebei, 
met lange en met korte ei. 

Jvg 
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Ook kregen wij  een prachtig verhaal te horen over “oud worden”,  
en we luisterden naar een kluchtje…….. 
 

We zongen samen onder vakkundige begeleiding een ode aan de diri-
gent en aan alle koorleden op de melodie van: O, when the Saints 
 
 
Refrein :  

Al 40 jaar, zingen met elkaar. 
Dat doen we meestal met plezier 
Een valse noot, soms ook een fou-out 
Wat uit de maat, het laat ons koud 

De dirigent, een taaie vent 
Die is intussen wat gewend 
Met veel geduld en goede wil  
Leidt hij ons tot waar hij het wil 

Ook in de kerk is er veel werk 
Daar is het ons toch om te doen 
We zingen er in vele talen 
Dat past heel goed bij de verhalen 

Geef dus niet op, zingen is top 
Ons koor telt vele soorten stemmen 
Het maakt ons blij een lied te zingen 
steeds zullen we opnieuw beginnen 

 GL 
 

De dirigent en  de twee nog zingende stich-
tende leden werden gevierd en in de bloeme-
tjes gezet. 
 
 
We hopen nog een aantal jaren door te kunnen 
gaan.  
Met Pasen zijn we in ieder geval weer van de 
partij. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl-KWLrrzZAhVDI8AKHRzrBksQjRx6BAgAEAY&url=https://www.ebay.com/itm/Andoer-21-Ukelele-Ukulele-Hawaiian-Mahogany-Aquila-Rosewood-Fretboard-Bridge-/201487133682&psig=AOvVaw0AxCzvHtMsK-Od5dzQ4ZyN&ust=1519486253964380
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NIEUWS UIT HET DISTRICT 

 
Het jaar 2018 begon met wisselende emoties. In Brugge is het bedoeling 

dat dr. Jannica de Prenter aan haar proponentschap begint, met de be-

doeling dit te laten uitmonden in een predikantschap. Momenteel is ds. 

Elly Bouman uit Roeselare daar consulent. In Denderleeuw, waar ds. Pe-

ter Smits consulent is, is de heer Harry Sinaghel momenteel voor 6 

maanden aangesteld als proponent. In Wevelgem daarentegen is de con-

sulent, ds. Gert-Jan Kroon, met de kerkenraad nog op zoek naar de beste 

invulling voor de ontstane vacature. Intussen timmeren Hans Brons-

veld, Andries Boekhout en Tom Schepers als pioniers hard aan de weg 

om voor de gemeenten van Geraardsbergen, Oostende en Aalst een 

nieuwe doorstart te garanderen. De districtsvergadering van 13 januari 

besloot na een lange bespreking de handschoen op te nemen en de AKV 

(Algemene Kerkvergadering) te organiseren in 2019. Een werkgroep 

werd aangeduid om met diverse mogelijkheden te onderzoeken. In de 

komende maanden hoort U daar ongetwijfeld meer over! In het dis-

trictsbestuur werden enkele wijzigingen aangebracht. Na het emeritaat 

van ds. Frans van der Sar diende ook Jan Lammens om gezondheidsre-

denen zijn ontslag in. Als langst zittende bestuurslid werd hij daarvoor 

uitgebreid bedankt en als opvolger werd ds. Elly Bouman verkozen, zo-

dat het bestuur nu naast 4 mannen ook 2 dames kent: ds. Tihamér Bu-

zogàny (voorzitter), ds. Peter Smits (ondervoorzitter), dr. Rudy Liagre 

(secretaris), Mevr. Riek ten Kate (penningmeester), de heer Cornelis 

Blommaert en ds. Elly Bouman (leden). Maandelijks vergadert het be-

stuur in aanwezigheid van ds. Marc Loos, de afgevaardigde voor ons dis-

trict in de Synodale Raad. Enkele kleinere gemeenten baren ons zorgen, 

maar het overheersende gevoel is van dankbaarheid voor de goede sfeer 

en samenhorigheid in ons district.  

 

 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi16dKqjrzZAhVGbVAKHbnHA3QQjRx6BAgAEAY&url=http://nl.protestant.link/locations/aalst/&psig=AOvVaw2ei4CE4Orf3P-iEXss9rwg&ust=1519477553396938
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WERELDDIAKONAAT 

 
Zondag 11 maart is dit jaar onze zondag werelddiaconaat en als 
goed doel werd vluchtelingenhulp in België gekozen. 

Huizen van Hoop. In 2015 werd al snel duidelijk dat de huisves-
ting voor pas erkende vluchtelingen, een van de dringendste be-
hoeften zou worden en dat hierbij de kerkgemeenschappen een be-
langrijke rol zouden kunnen spelen. 
Na twee jaar activiteiten van de VPKB projectgroep « Over Hoop en 
Huizen » werden er dertig gezinnen gehuisvest onder bescherming 
en met medewerking van een vijfentwintigtal VPKB-gemeenten. Er 
werd ruim 60.000 € in gezameld en de activiteiten lopen voorlopig 
nog door. 

Humanitaire Corridors. In 2017 werden de Belgische geloofsge-
meenschappen door de Sint Egidius gemeenschap aangesproken 
om kwetsbare vluchtelingen op een veilige manier naar hier over te 
brengen via de Humanitaire Corridors. In samenwerking met de 
federale overheid, worden 150 vluchtelingen in staat gesteld om op 
een veilige manier over te komen via humanitaire visa, op voor-
waarde dat deze gemeenschappen instaan voor de opvang en bege-
leiding. De VPKB heeft zich in eerste instantie geëngageerd voor 2 
gezinnen ( maximaal 10 personen). 
Het eerste gezin voor opvang door de VPKB kwam vrijdag 22 de-
cember aan op de luchthaven van  Zaventem: een vader, moeder 
en een  kindje van 11 maanden, afkomstig uit Hama in Syrië.  

Zij zijn van christelijk origine en 
spreken een beetje Frans.  De men-
sen van de VPKB gemeenten in 
Courcelles  en Marchienne hebben 
alles in orde gemaakt voor hun op-
vang. Een volgend gezin, kan alvast 
rekenen op Gent. Het eerste jaar 
staat de VPKB in voor de huisves-
ting, levensonderhoud en  begelei-
ding. Voor de opvang van deze twee 

gezinnen is er ongeveer 20.000 € nodig.  
Onze uitgangscollecte op 11 maart is voor dit doel.  

U kunt ook storten op de bankrekening van UNIPROBEL VZW, re-
keningnummer BE06 3100 0835 5022 o.v.v. Over Hoop en Huizen. 
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AGENDA 

 
– Iedere donderdagavond - 20.00 uur in ‘t Keerske: Cate-

chese/Bijbelstudie voor mensen met een beperkte beheer-
sing van de Nederlandse taal. Dit om hen in te wijden in 

de christelijke traditie. 

Dit wordt geleid door dhr. Andries Boekhout uit Oostende. 

- 5 en 12 maart - 19.30 uur: koorrepetitie. 

- 15 april - gemeentevergadering na de dienst, nadere in-

formatie volgende kerkbode. 

- 21 april - 14.00 uur districtsvergadering in Dender-

monde. 

- 21 en 22 april - Erfgoeddag in 't Keerske van 13.00 tot 

17.00 uur. 

 

 

STUDIEFONDS: IK HELP EEN KIND 

 
Protestantse Solidariteit is al jarenlang betrok-

ken bij “Ik help een kind”. Zij volgt de stortingen 

op, stuurt de jaarlijkse attesten, zorgt voor de 

overmakingen naar de kerk in Rwanda en promoot het fonds 

op haar website (www.protestantsesolidariteit.be).  

Met ingang van dit jaar zal dit project helemaal onder Protes-

tantse Solidariteit vallen. De contactpersoon is nu Lies Ger-

naey (uitvoerend secretaris), zij vervangt Greet Heslinga die 

zich vanaf 2004 sterk geëngageerd heeft voor dit project. De 

leden van de werkgroep zullen als “ambassadeurs” betrokken 

blijven (Greet Heslinga, Jeanne Somer, Daniel Vanescote, 

Théophile Mpagazekubwayo).  

 
 
 

http://www.protestantsesolidariteit.be/


De Brugse Kerkbode,  MAART 2018, bladzijde 13 
 
 

 EREDIENSTEN 10.00 UUR 

 
  ZONDAG 4 MAART; HEILIG AVONDMAAL 

 
Predikant Ds. E. Bouman 

– Predikant in Roeselaere, consulent van Brugge 

Ouderling  Dhr. A. Deceuninck 

Diaken       Mevr. M. Lammens 
Organist       Mevr. Anja van Holst 

Babyoppas    Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte          Poverello 

Koffiedienst   Fam. P. Luteijn 
 

 
  ZONDAG 11 MAART 

 
Predikant      Ds. L. Wüllschleger  

– Predikant in Wijk bij Duurstede (Nl) 
Ouderling   Mevr. A. Klifman 
Diaken       Dhr. P. Hellebuck 

Organist      Dhr. Alexander Vangaever 
Babyoppas    Mevr. C. Bauwens 

Collecte         Werelddiaconaat 
Koffiedienst  Fam. J. Klifman 
 
 

  ZONDAG 18 MAART 
 

Predikant  Ds. H. Fresen  
   - Ziekenhuispastor in Antwerpen 

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

Organist     Mevr. Lieve Vercruysse  
Babyoppas    Mevr. M. Lammens 

Collecte       Ik help een kind 
Koffiedienst  Mevr. J. Lagauw-Wage 
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  ZONDAG 25 MAART; KINDERNEVENDIENST 

 
Predikant Dhr. J. Delameilluere    

- predikant van de Kerk der Zevende-dags Adven-

tisten (Brugge, Antwerpen) 

Ouderling   Dhr. A. Deceuninck 
Diaken       Mevr. M. Lammens 

Organist       Dhr. Alexander Vangaever 
Babyoppas    Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Collecte        KapKamp 2019 
Koffiedienst  Fam. W. Buijs 

 
 

  GOEDE VRIJDAG 30 MAART; 
 

Predikant  Dr. J. de Prenter  
- proponent VPKB 

Ouderling    Mevr. A. Klifman 
Diaken       Dhr. P. Hellebuck 

Organist      Dhr. José Tant 
Babyoppas   Mevr. C. Bauwens 

Collecte         -  
Koffiedienst    - 

 
 

  PAASZONDAG 1 APRIL 
 

Predikant  Ds. E. van der Linden  
– Gevangenisaalmoezenier Gent en verantwoorde-

lijke vormingswerk VPKB 

Ouderling     Dhr. A. Eversen 

Diaken       Dhr. J. van Groenigen 
Organist    Dhr. Dimos de Beun  

Babyoppas   Mevr. M. Lammens 
Collecte        Kerk 

Koffiedienst  Fam. J. van Groenigen 
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  ZONDAG 8 APRIL 

 
Predikant   Ds. G. Schouten  

– emeritus predikant (Berchem), oud-predikant 

Brugge 

Ouderling   Dhr. A. Deceuninck 
Diaken       Mevr. M. Lammens 

Organist      Dhr. Dimos de Beun 
Babyoppas   Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Collecte       Plan International 
Koffiedienst  Fam. A. Deceuninck 

 
 

Koffiedienst loopt als volgt door: 15 april Mevr. H. Coudijser 
en Mevr. M. Lammens 22 april Fam. W. ten Kate 29 april 
Dhr. A. Eversen  Mevr. Moghadam 6 mei Fam. J. Klifman   
13 mei Mevr. J. Lagauw-Wage 20 mei Fam. W. Buijs 27 mei 
Fam. J. van Groenigen. Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” 
ook voor andere activiteiten en een samenvatting van ere-
diensten met evt. wijzigingen. 
 
 

KINDER / NEVEN / DIENST 

 

Naast de kerkdienst is er telkens op de 4de zondag van de maand 

ook kindernevendienst. 

Dat is letterlijk een kinderdienst tegelijk met de gewone kerkdienst: 

er wordt gezongen, gebeden, geluisterd naar begrijpelijke teksten 

en verhalen en ook een beetje geknutseld.  

Graag willen we jullie erbij, zelfs al zijn we maar met een klein 

groepje, het is steeds fijn om samen te zijn. 

Dus : 24 februari/24 maart/28 april/26 mei/23 juni. 

Anja, Anneke, Gaby 
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VOOR DE KINDEREN 



 

Pedikant 

Sinds 1 oktober 2017 is onze gemeente vacant. 
 

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 

  



 

 

 


