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Inleiding 

 

U vindt een dubbelnummer dat vanzelfsprekend in het te-

ken van het Kerstfeest staat. 
 

Gezegend Kerstfeest!! 
 

Vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen!! 
 

En alvast een gelukkig Nieuwjaar gewenst!! 
 

Advent 

 

Bijna gaat het misten:  

de mensen bewegen snel en onrustig  

in zichzelf verdiept; het licht is traag,  

het houdt de stemmen tegen,  

de wind hangt willoos in het grauw verschiet. 

 

Wij raken langzaam los van alle dingen,  

niets is er, dat ons nog verbergen kan,  

wij zoeken overal herinneringen,  

maar weten er de vruchteloosheid van,  

tot alles uit ons hart is weggeslagen  

en er niets over is, dat ons nog kent … 

 

Dan, plotseling, begint een helder vragen,  

voorzichtig eerst, wij zijn het licht ontwend,  

maar onweerstaanbaar groeiend door de dagen,  

zingend en stralend … want het is Advent! 
                                    
                                        Gabriël Smit 

 



De Brugse Kerkbode, DECEMBER/JANUARI 2013/14, bladzijde 2 

 

De geboorte van Christus 

God wordt mens 
 
De viering van de geboorte van Christus heeft, anders dan 

het Paasfeest en het Pinksterfeest, pas later een plaats ge-

kregen onder de grote feesten van de kerk. Aanvankelijk 

werd de noodzaak daartoe nog niet zo sterk gevoeld. Dat 

veranderde op grond van een toenemend inzicht dat de ge-

boorte van Christus in zichzelf een zelfstandig heilsfeit is, 

dat je vieren moet. Die ontwikkeling moet gezien worden 

tegen  de achtergrond van de grote theologische debatten 

die in de jonge kerk werden gevoerd over de verhouding 

van het goddelijke en het menselijke in Jezus Christus.  

De Kerk belijdt van begin af aan dat Jezus de Zoon van 

God is, de lang verwachte Messias wiens komst door de 

profeten was beloofd. Aanvanke-

lijk gebeurde dat in de context 

van een Joodse wereld. Echter, in 

de context van een Grieks-

Romeinse wereld is het een belij-

denis die andere vragen oproept, 

dan binnen een Joodse wereld. 

Ook binnen de Joodse wereld 

riep deze belijdenis discussie op. 

Jezus is een teken dat betwist zal 

worden, zoals Simeon in de tem-

pel voorspelde(Luk. 2:34). In de 

Joodse wereld was het een dis-

cussie binnen de kaders van het 

Eerste Testament, om ‘op grond van de Schriften aan te 

tonen dat Jezus de Messias is’, of om dat te ontkennen. In 

de Grieks-Romeinse wereld krijgt de discussie over de be-

lijdenis, dat Jezus de Zoon van God is, andere dimensies. 
 

Simeon in de tempel, Rembrandt 
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God wordt mens 

Dat is een onvermijdelijk gevolg als deze belijdenis terecht 

komt in een kort zinnetje van drie woorden: God wordt 

mens. Daarmee  worden er andere dingen gezegd dan in de 

context van de Joodse discussie ‘op grond van de Schrif-

ten’. Er ontstaat een heel ander debat, met grote histori-

sche gevolgen! Een debat dat nooit is opgehouden en dat 

afstand heeft gebracht heeft tussen Christendom en Jo-

dendom en ook t.o.v. de Islam.  

Want ‘God wordt mens’ gebruikt woorden die al een  bete-

kenis hadden binnen de Grieks-Romeinse cultuur. Als het 

evangelie verkondigt wordt in de wereld, moet dat geschie-

den in de context van culturen die ‘heidense’ godsvoorstel-

lingen met zich dragen, als ook een mensbegrip dat heel 

heidens kan zijn. Er zal ook al een visie bestaan op de ver-

houding van  God en mens. Zulke ‘heidense’ voorstellingen 

en visies stemmen zelden geheel overeen met de bijbel. Ze 

kunnen zelfs heel on-Bijbels zijn en ze kunnen hardnekkig 

aanwezig blijven. Daar ligt de grote uitdaging van de chris-

telijke verkondiging om zulke verschillen, die wezenlijk 

kunnen zijn,  te blijven aanwijzen.  

Gods Geest zal daarin met ons zijn, zo wordt ons met Pink-

steren beloofd en verzekerd. Het is een opdracht van Jezus 

zelf om Zijn evangelie te verkondigen aan alle volken. We 

moeten dus ook open blijven staan voor zulke “incultura-

ties” want ze kunnen een bijbels karakter hebben en een 

verrijking en verdieping zijn van ons geloof. Van de rijke 

oogst die dat in de loop van vele eeuwen gebracht heeft, is 

iets te zien in ons nieuwe liedboek. Het evangelie kan klin-

ken in elke taal en in elke cultuur en het kan elke cultuur 

vernieuwen en bezielen. Dat geldt ook voor het Kerstevan-

gelie. 
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Maar toch blijft ook de opdracht om waakzaam te blijven 

dat ons spreken over God en mens bijbels blijft.  
 
Het Kerstfeest en de cultuur 

Eigen aan het Kerstfeest is een wat grotere kwetsbare 

openheid naar de cultuur. Dat is tot  op heden zo. Bezin-

ning op de vraag wat we vieren met Kerstmis in relatie tot 

alle rituelen en gebruiken erom heen blijft het Kerstfeest 

vergezellen, veel meer dan dat bij het Paasfeest en het 

Pinksterfeest het geval is. 

Er zijn in de Kerk ook altijd kritische stemmen geweest 

t.a.v. het Kerstfeest. Er zijn altijd Christenen geweest die 

de bewuste keuze maken om het niet te vieren. Voor het 

eerst kwam ik dat zelf tegen tijdens een studieverlof in In-

dia.  Een minderheid van Indiase Christenen daar viert het 

Kerstfeest niet. In de context van een Hindoeïstische cul-

tuur is de geboorte van een godenzoon niet ongewoon, 

maar toch altijd een feestelijk gegeven. Veel Hindoes heb-

ben er daarom geen moeite mee om het Kerstfeest blijmoe-

dig mee te vieren met de Indiase Christenen, hetgeen voor 

andere Christenen reden is om er afstand van te nemen. 

Een goede vriend vertelde ons hoe blij hij was dat het na 

jaren eindelijk toch gelukt was om zijn ouders te overtui-

gen om toch het Kerstfeest te vieren. Toen hij nog thuis 

woonde was dat nooit gebeurd. 

Ook de Engelse Puriteinen hebben zich in de 17e eeuw van 

het Kerstfeest afgekeerd.  Ze vonden het niet ‘schriftuurlijk’ 

en volledig overheerst door heidense invloeden die de 

Rooms-Katholieke Kerk naar hun mening om politieke re-

denen had verwelkomd. Het puritanisme is deel van een 

internationale piëtistische beweging binnen het protestan-

tisme in de 17e en 18e eeuw. In Engeland is er tussen 

1640 en 1660 heftig strijd gevoerd over het Kerstfeest tus- 
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sen voor- en tegenstanders, zowel op straat als in het Par-

lement. 

De Puriteinen die in 1620 naar Amerika waren uitgeweken, 

de “pilgrim fathers”, namen die afwijzende houding t.a.v. 

het Kerstfeest mee naar Nieuw Engeland. Pas in de 19e 

eeuw werd hun opstelling milder. Maar de Puriteinse geest 

heeft herkenbare sporen nagelaten in veel Amerikaanse 

Protestantse kerken, ook m.b.t. de viering van het Kerst-

feest. 
 
De verzoekingen van het ‘God wordt mens’ 

Ik ben er zelf diep van overtuigd dat het Kerstfeest zijn 

plaats móet hebben onder de Christelijke feesten. Jezus’ 

geboorte is een heilsfeit dat we ‘moeten’ vieren. In de evan-

geliën kun je zien dat voor de eerste Christenen het nog 

niet voor iedereen evident is geweest. Het evangelie van 

Marcus meldt ons niets over Jezus’ geboorte. Het vertelt 

het verhaal van Zijn leven vanaf zijn doop in de Jordaan. 

Het Johannes-evangelie begint met ons een diep inzicht te 

geven in de betekenis van de menswording, maar het slaat 

eveneens het verhaal van Jezus’ geboorte over. Mattheus 

heeft alleen een sobere vermelding.  Lukas maakt de ge-

boorte van Jezus voluit tot verkondiging met zijn prachtige 

verhaal. Zonder Lukas zouden wij nauwelijks in staat zijn 

om het Kerstfeest te vieren. De kerk mag hem er zeer 

dankbaar voor zijn.  

Het is een moment om bij stil te staan: God wordt mens. 

Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En toch gebeurt het. God is 

aanwezig geweest in het leven van een mens: Jezus van 

Nazareth. Het verhaal van Zijn leven, het evangelie, brengt 

ons tot God en brengt God tot ons. 
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Fundamentele onvoorstelbaarheid 

Er blijft een fundamentele onvoorstelbaarheid in het ver-

haal van Jezus’ geboorte die wij ons bewust moeten zijn. 

Want er zijn twee grote verzoekin-

gen bij dit verhaal: dat wij het 

goddelijke teveel vermenselijken 

en het menselijke te veel verheffen 

of zelfs vergoddelijken. Het meest 

zichtbaar worden die verzoekin-

gen in de kerkelijke schilder-

kunst. Het is een terugkerend 

strijdpunt in de kerk geweest of 

zulke afbeeldingen geoorloofd wa-

ren. Een schilder zal toch probe-

ren om het goddelijke op de een of andere manier zichtbaar 

te maken. Maar kan dat wel? Hoe ver reikt de voorstel-

baarheid van het goddelijke in onze wereld? Het Jodendom 

en de Islam houden principieel vast aan het uitgangspunt 

dat zulk een voorstelbaarheid niet mogelijk is en dat men 

daarom ook moet afzien van menselijke afbeeldingen. 

In de 8e en de 9e eeuw is er hevig gestreden over de ver-

ering van de ‘iconen’. In de Orthodoxe kerk zijn deze af-

beeldingen sindsdien aan zeer strikte regels onderworpen: 

zowel hoe zij moeten worden geschilderd als ook hoe de ge-

lovigen mogen omgaan met deze afbeeldingen. In de 

Rooms-Katholieke kerk is de beeldende kunst vrijer gela-

ten, hetgeen weer een heftige reactie heeft opgeroepen in 

de tijd van Reformatie.  

Het streven om het goddelijke zichtbaar te maken gaat 

vaak samen met een verheffing van het menselijke. De 

grens tussen de wereld van God en de wereld der mensen 

wordt dan  zo vloeiend, dat ze in elkaar over lijken te gaan. 

Hemel en aarde komen bijeen. Maar daarbij verliest de 
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menswording veel van zijn diepe betekenis.  

God wordt mens. Het is geschied in onze wereld en het 

verhaal kan worden verteld. Maar wij moeten de hoogte en 

diepte blijven zien, waarin God en mens in hun verbon-

denheid toch ook onderscheiden blijven. Alleen dan kan de 

diepte van het wonder van Jezus geboorte zijn betekenis 

houden. Het is het wonder van Gods liefde en trouw aan 

een feilbare mensheid. Het is het wonder van de goddelijke 

verzoening en vergeving. In de diepten van het menselijk 

bestaan daalt God af en wordt Hij mens. Hij die de gestalte 

van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar 

deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf 

en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft 

hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 

dood aan het kruis.  Daarom heeft God hem hoog verheven 

en hem de naam geschonken die elke naam te boven 

gaat(Fil. 2, 6-9). Het besef van deze onvoorstelbare diepte 

en hoogte is wezenlijk bij de viering van Jezus’ geboorte. 

De evangeliën zijn vrij van de verheffing van het menselijke 

van de vermenselijking van het goddelijke. Wij moeten zien 

hoe de bijbel de menselijkheid schetst. Het is een gemargi-

naliseerde en onglorieuze menselijkheid waarin God mens 

wordt. Net als de wijzen uit het Oosten neigen wij ertoe de 

geboorte van de Messias in paleizen te  situeren en in een 

mooie idyllische omgeving. Maar Hij werd geboren in een 

stal, in een gebroken en heilloze wereld, waarin mensen 

hun verloren menselijkheid proberen te hervinden. In de 

diepten van deze verloren menselijkheid is Jezus afgedaald 

om ‘God met ons’ te zijn, Immanuel, het Licht der wereld, 

de Mens naar Gods beeld en gelijkenis. 
 
    Frans van der Sar 
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Mirjam 

 
Men heeft mij toegedekt met duizend namen 

door eeuwen vroomheid en ontzag bedacht, 

mij op een troon geplaatst, gebrand in ramen, 

met milde tonen mijn gezicht verzacht. 

 

Maar Mirjam was mijn naam toen ik nog jong 

door zon en wind getekend en getaand 

met velen water putte uit één bron 

en heuvels wollig van het vee zag staan. 

 

De weelde van een wereld zonder schijn, 

een thuis, een man om mee op weg te gaan 

en het besef door God bemind te zijn. 

Ik ben een vrouw en Mirjam blijft mijn naam.  

 

                                Patrick Lateur  

 
                                                                                                Uit: Zeven vrouwen 

                   Uitgever: P, Leuven 1997 
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KERKNIEUWS UIT DE VPKB 
  

Aankondiging Kerkmozaïek December 

Wat krijgen we nu! Een Kerkmozaïek over Sinterklaas: dat 

past toch niet. Wij dachten van wel en kregen uit onver-

wachte hoek bijval: één van de ijverigste coördinaties van 

de VPKB, Kerk en Wereld, stuurde ons een persbericht 

door van Kerkwerk Multicultureel Samenleven, waarin de 

goedheiligman de wereld laat weten, dat hij zijn perso-

neelsbeleid (Human Resources Management heet dat te-

genwoordig) drastisch zal bijsturen. Reeds voordien had de 

redactie besloten om het decembernummer aan Sinter-

klaas te wijden. Enerzijds omdat we wel eens wat anders 

wilden dan het zoveelste veel te vroege Kerstnummer, an-

derzijds omdat wij ervan overtuigd zijn dat er in dit feest 

elementen zitten die – los van geloofsovertuiging, religie of 

huidskleur – de moeite waard zijn om eens voor het voet-

licht gehaald te worden. Maar liefst drie dominees klappen 

uit de biecht en belijden dat zij – zij het kritisch en mis-

schien wat onorthodox – geloven in Sinterklaas. Neem, lees 

en besef: het is zaliger te geven dan te ontvangen! 
 

                  Namens de redactie, Dick WURSTEN 
  
 

Gemeentenieuws 
 
 

  Israelreis 2014 
 

Inmiddels hebben 26 deelnemers zich definitief aangemeld 

voor  de Israelreis in het voorjaar van 2014. Met mijn echt-

genote en ondergetekende is dat aantal 28. Als u nog inte-

resse hebt: aanmelding kan nog tot uiterlijk 15 januari. 

Het maximum aantal deelnemers is 35. 
 
                                                        Frans van der Sar 
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Kerstcollecten 

Onze uitgangscollecten in de kerstperiode zijn voor twee 

diaconale doelen die onze volle aandacht verdienen: 
 
Op zondag 22 december is de uitgangscollecte voor Res-

ponsible Young Leaders (RYL) of “Jonge Leiders die hun 

Verantwoordelijkheid nemen”. Dit zijn jongeren die vastbe-

raden zijn om de AIDS in Afrika te bestrijden. Zij vertalen 

hun engagement in een actieve rol binnen “stop-aidsclubs” 

in kerkelijke gemeenten en leiden sensibiliseringsacties 

van allerlei aard. De steuncampagne van Protestantse So-

lidariteit wil 360 van deze jongeren opleiden met een cur-

sus “lifeskills” waarna hun concrete acties gericht zullen 

zijn op:  

- het geven van goede, gedegen informatie over de preventie  

  en overdracht van HIV/AIDS 

- aanmoediging van leeftijdsgenoten om een opsporingstest 

  uit te laten voeren 

- het op gang brengen van het debat rond de factoren,  

  individueel en sociaal, die de verspreiding van het virus in 

  de hand werken. 

Met het opleiden van 360  Responsible Young Leaders 

(RYL) kunnen we 600.000 mensen sensibiliseren! 

 
 
Op 25 december, Kerstmis, is de uitgangscollecte voor het 

studiefonds “Ik help een kind”. Het is een bekend doel dat 

al vanaf 1977 in Rwanda actief is. Gesteund door het fonds 

haalden inmiddels meer dan 2000 jongeren hun diploma 

secundair onderwijs. 

Onze partnerkerk, de Presbyteriaanse Kerk (EPR), stelt een 

lange lijst met kandidaten voor. Omdat de omvang van het 
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fonds beperkt is, kan slechts een klein aantal worden gese-

lecteerd: zij die uit de armste families komen en goede 

kansen maken om te slagen. In 2012 

werden er 272 jongeren gesteund, 45 jon-

geren behaalden dankzij het Studiefonds 

“Ik help een kind” hun einddiploma. Er 

werden 52 nieuwe kandidaten uitgekozen 

om gesteund te worden.  

In de afgelopen jaren werd er steeds € 

35.000 toegezegd. Voor dit jaar is het streefbedrag € 

38.000. Op 15 november was er €28.000. Helpt u mee om 

het streefbedrag te halen? 
 
Voor beide goede doelen kunt u ook uw bijdrage storten op 

Protestantse Solidariteit. Het Studiefonds “Ik help een 

kind” heeft een eigen bankrekening maar Protestantse So-

lidariteit zorgt voor de administratie. 

Steuncampagne Responsible Young Leaders (RYL): 

Protestantse Solidariteit Brogniestraat 46, 1070 Brussel 

IBAN: BE37 0680 6690 1028     Mededeling: RYL2013.14  

Studiefonds “Ik help een kind” 

Protestantse Solidariteit Brogniezstraat 46, 1070 Brussel 

IBAN: BE15 1259 3020 4530 Mededeling: Ik help een kind. 
 
Protestantse Solidariteit telt de bijdragen die u gedurende 

het jaar stort, ook op verschillende rekeningen, bij elkaar 

op en bezorgt u een fiscaal attest als het bedrag € 40 of 

meer is. Er is voor iedereen die inkomsten belasting betaalt 

een teruggave van 45%!  

U mag bij de mededelingen “fiscaal attest” vermelden maar 

noodzakelijk is dit niet. Ook als u voor het eerst een bij-

drage stort hoeft u uw adres niet door te geven omdat de 

bank het bij de storting vermeld.  

    Jan van Groenigen 
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           Aankomst 

  

U komt, U danst over de bergen, 

Niemand kan U nog zien, 

Een kleine lichtvis in de bloedrivier 

Van een jonge vrouw. 

  

U komt, ik ben zo blij, over 

Een lang, leeg land van eeuwen 

Haal ik adem naar U, springt 

Mijn verlangen met U mee. 

  

Maak haast, laat de bezige handen 

Van uw moeder er dadelijk zijn, laat 

Ze helpen, de kamers liggen 

Vol stof, ramen zijn blind. 

  

De tuin is verwilderd, die U voorgaat 

Legt straks de bijl aan de wortels, 

Maar kom, kom over de bergen, 

Razend snel korten de dagen. 

  

Ik ben zo blij, uw komen wordt zijn, 

Uw moeder staat aan het begin 

Van de veldweg, - o Elisabeth, als 

Een kinderstem vonkt de morgenster. 
 
                                  Gabriel Smit 
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Afwezigheid Predikant van 29-12-13 tot 9-1-14 

Van 29 december t/m 9 januari is uw predikant afwezig 

wegens verlof. We zullen dan onze zoon in Singapore be-

zoeken. Als u in deze periode een predikant nodig hebt, 

wilt u dan contact opnemen met een lid van de kerken-

raad.  

    Frans van der Sar 
 

Oecumenische Gebedsweek 

Gebedsweek voor de eenheid van de Christenheid 

Zondag 20 januari 2013: start de Week van Gebed voor de 

eenheid van de christenen. Het thema voor dit jaar is: Is 

Christus dan verdeeld? Het is gebaseerd op de Bijbeltekst 

uit 1 Corinthiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als 

christenen eensgezind te zijn. De gebedsweek vindt in 

2014 plaats van 19 tot 26 januari. Christenen wereldwijd 

zullen in deze periode stilstaan bij dit thema. 

Canada 

Het thema is dit jaar aangedra-

gen door kerken in Canada. Het 

land heeft een bevolking van 32 

miljoen, van wie 90 procent mi-

grant is of nakomeling daarvan. 

Ongeveer 47 procent van de be-

volking is rooms-katholiek en 

zo'n 37 procent is protestant. In 

Canada staat eenheid, net als in 

België, vaak ter discussie. De 

uitzonderlijke positie van de 

Franstalige gemeenschap in 

Quebec is een gesprekspunt. Naast de eenheid tussen de 

migranten is er in Canada discussie over de rechten van de 

inheemse bevolking. De kerken werken nauw samen met 
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deze oorspronkelijke, indiaanse bevolking om te proberen 

hen recht te doen. Heel recent is er een nationale commis-

sie van waarheid en verzoening ingesteld, die moet toezien 

op het bijleggen van geschillen. 

Oecumenische dienst in de Sint Salvator. 

’s Middags is er op 19 Januari een oecumenische gebeds-

dienst in de Sint Salvator-kathedraal die om 16.00 uur be-

gint. Voor dit jaar is besloten om deze dienst niet gezamen-

lijk voor te bereiden, maar om voorbereiding en uitvoering 

van de dienst aan een van de plaatselijke kerken in Brugge 

toe te vertrouwen. Dit jaar is het aan de Protestantse ge-

meente gevraagd en de kerkenraad wil daaraan gaarne 

meewerken. Ook het kerkkoor verleent zijn medewerking. 

     Frans van der Sar 

 
Wereld Lepra Dag op 26 januari 

Zondag 26 januari is Wereld Lepra Dag. We vragen uw 

aandacht voor een ziekte die nog altijd slachtoffers maakt 

en ook bij genezing nazindert.  

The Leprosy Mission (TLM), een internationale organisatie 

van vooral protestants christelijke huize, werd 140 jaar ge-

leden opgericht. Toen ging het vooral over de zorg voor de 

patiënten. Het was de tijd waarin pater Damiaan zich ook 

om leprapatiënten bekommerde. Inmiddels is er een com-

binatie van geneesmiddelen die goede resultaten boekt en 

wordt er meer ingezet op rehabilitatie. De lichamelijke ge-

breken en de complicaties als gevolg van de ziekte hebben 

vaak armoede en sociaal isolement tot gevolg. Toch blijft de 

visie “een wereld zonder lepra” en is de focus uitsluitend op 

de ziekte lepra, zeker nu door de enorme en terechte aan-

dacht voor Aids het aantal nieuwe leprapatiënten weer 

toeneemt. 
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Ook Leprazending-Belgie, lid van TLM en inmiddels 40 jaar 

oud, focust op rehabilitatie. Samen met TLM organisaties 

uit andere landen wordt er vooral in Afrika gewerkt. De 

grootste projecten zijn in DR Congo. Een project voor oud- 

leprapatiënten voorziet in opleiding 

en sociale rehabilitatie. Een ander 

project wil door kleine investerin-

gen, een viskweekvijver, een moes-

tuin en kleinvee de zelfredzaamheid van oud-

leprapatiënten bevorderen. 

Onze uitgangscollecte op zondag 26 januari is voor Lepra-

zending-Belgie, nu een vzw met uitsluitend vrijwilligers.  

U kunt ook uw bijdrage storten op: 

Leprazending-België vzw, Postbus 20, 1800 Vilvoorde 

IBAN: BE88 0000 0009 1441 

Als u een fiscaal attest wilt voor giften van €40 of meer 

moet u, met vermelding “Leprazending-België, storten via 

Protestantse Solidariteit:  IBAN: BE12 3631 0140 9092  
 

Kindernevendienst elke 4e zondag 

Jonge gezinnen met kinderen kunnen ervan uitgaan dat 

elke vierde zondag van de maand er iemand zal zijn die een 

kindernevendienst heeft voorbereid. In de maand december 

is dat op 22 december.  

 

Agenda 
 
- Vrijdag 20 december Kerstzangavond 

- Zondag 12 januari Nieuwjaarsreceptie 

- Zondag 19 januari om 16.00 in de Sint Salvator kerk:  

  oecumenische   gebedsdienst 

Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website 
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Erediensten 10.00 uur 
 

 
ZONDAG 8 DECEMBER; 2E ADVENT 

 
Predikant Mevr. E. Maassen 

Mevr. E. Maasen, protestantse theologe uit Gent, gewezen leerkracht protestantse godsdienst. 

Ouderling Mw. R. ten Kate 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Hans Helsen 
Babyoppas        Mevr. E. Van Rijckegem 

Collecte Poverello 
Koffiedienst       Fam. J. Klifman  
 

ZONDAG 15 DECEMBER; 3E ADVENT 
 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  

Organist Lieve Vercruysse 
Lezing Ruth 4; Mw. A. Klifman 
Babyoppas Mevr. M. Lammens 
Collecte Kerk 

Koffiedienst       Mevr. J. Lagauw-Wage 
 

ZONDAG 22 DECEMBER; KINDERNEVENDIENST 
4E ADVENT 

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

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. A. Laureys 
Organist Alexander Vangaever 
Lezing             2Samuel 11(Batseba); Dhr. P. Hellebuck 

Babyoppas        Mevr. A. Laureys 
Collecte Responsible Young Leaders 
Koffiedienst       Fam. W. Buijs 

 

ZONDAG 25 DECEMBER; KERSTFEEST 
 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 
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Ouderling Mw. R. ten Kate 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Dimos de Beun 
Lezing             Mattheus 1: 18-25; Mw. C. Luteijn 
Babyoppas        Mevr. E. Van Rijckegem 

Collecte Ik help een kind 
Koffiedienst       Fam. J. van Groenigen  

 

ZONDAG 29 DECEMBER 
 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  

Organist Piet Vandenkerckhove 
Lezing             Mattheus 24: 32-44; Mw. D. Constant 
Babyoppas  Mevr. M. Lammens 
Collecte Kerk 

Koffiedienst       Fam. A. Michiels-Ameel 
 

ZONDAG 5 JANUARI; HEILIG AVONDMAAL 

Predikant Ds. Truus Schouten 

Ds. G. Schouten, was predikant in Brugge van 1975 – 1979, en daarna achtereenvolgens in Ne-

derland en België, ze is ondertussen emeritus predikant en woont in Deurne 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. A. Laureys 

Organist Dhr. P. VandenKerckhove 
Babyoppas  Mevr. A. Laureys 
Collecte Zending 
Koffiedienst       Mevr. H. Coudijser en Mevr. M. Verbeke. 

 
ZONDAG 12 JANUARI; NIEUWJAARSRECEPTIE 

Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Mw. R. ten Kate 
Diaken Dhr. P. Hellebuck  

Organist Dimos de Beun 
Lezing             Mattheus 3: 13-17; Mw. H. Coudyser 
Babyoppas  Mevr. E. Van Rijckegem 
Collecte Kerk 

Koffiedienst       Fam. W. ten Kate 
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ZONDAG 19 JANUARI; WEEK VAN DE EENHEID 

 

Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  

Organist Alexander Vangaever 
Lezing             Johannes 2: 1-11; Mw. A. Klifman 
Babyoppas  Mevr. M. Lammens 
Collecte Vlaams Bijbelgenootschap 

Koffiedienst       Fam. D. Schittecat  
 

ZONDAG 26 JANUARI; LEPRAZONDAG 

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

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. A. Laureys 
Lezing             Mattheu ̈s 4,12-22; Dhr. P. Hellebuck 
Babyoppas  Mevr. A. Laureys 

Collecte Leprazending 
Koffiedienst       Fam. P. Luteijn en Mevr. E. Vanryckeghem  
 
 

ZONDAG 2 FEBRUARI; HEILIG AVONDMAAL 

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

Ouderling Mw. R. ten Kate 
Diaken Dhr. P. Hellebuck  
Organist Mw. Lieve Vercruysse 
Lezing             Mattheus 5: 1-12; Mw. C. Luteijn 

Babyoppas  Mevr. E. Van Rijckegem 
Collecte Zending 
Koffiedienst       Fam. W. Constant  
 

 

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 
Het rooster voor de koffiedienst loopt alsvolgt door: 9 februa-
ri Fam. A Michiels-Ameel; 16 februari Fam. J. Klifman;  

23 februari Mevr. J. Lagauw-Wage. 
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Een kerststal met een tropisch tintje, want kokospalmen zie je niet 

in Israel 



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 
C. d'Haenestraat 24/14, 8000 Brugge 

Dhr. A. Deceuninck – ℡ 050 / 31.69.23 
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 
 

Diakenen 

Mevr. A. Laureys – ℡ 050 / 32.24.00 
Bevrijdingslaan 8, bus 4, 8000 Brugge 
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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