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Brugge. 

De stad Brugge, werelderfgoed, geniet  grote bekendheid als toeristische trekpleister maar heeft als 

grootste stad in de provincie West Vlaanderen veel meer te bieden. Voor uitgebreide informatie zie  

de officiële website van de Stad Brugge www.brugge.be , en  Wikipedia (aanbevolen). 

VPKB Brugge. 

De Verenigde Protestantse Kerk te Brugge is een kleine kerkgemeenschap in een seculariserende 

Rooms Katholieke omgeving. De gemeenteleden komen uit Brugge en de naaste omgeving. De 

website www.protestantsekerkbrugge.be  geeft een goed idee van de activiteiten, de geschiedenis 

van de gemeente en het kerkgebouw, een gerestaureerd monument, dat we delen met de 

Anglicanen.  

De ruime  pastorie van de VPKB ligt een wijkgemeente van Brugge (Assebroek),  op fietsafstand van 

het  kerkgebouw. 

De Verenigde Protestantse Kerk van Knokke heeft  enkele jaren met de kerkenraad  van Brugge 

samengewerkt,  maar heeft inmiddels een eigen kerkenraad en een predikant die ook voor de 

Sailors’ Society in Zeebrugge werkt. 

Meer recent is onze inspanning om de Verenigde Protestantse Kerk van Oostende een herstart te 

geven. Inmiddels is er een pioniersechtpaar dat op verkenningsweekenden komt en op onze 

samenwerking en steun mag rekenen. 

Gemeenteleden. 

De gemeenteleden, 125 (2016), komen uit Brugge en de naaste omgeving. De achtergrond varieert 

sterk. Naast geboren en getogen Bruggelingen of mensen uit de streek,  zijn er ook veel mensen uit 

de buurlanden (Nederland, Duitsland) in de kerk actief. Het is een gemêleerd gezelschap, ook met 

sterk verschillende kerkelijke achtergrond, maar dit wordt algemeen als een positief element 

ervaren. 

De gemeente kan als vergrijzend gekarakteriseerd worden, maar dan doen we de jonge gezinnen in 

de gemeente tekort. In 2016 waren er 2 dopelingen,  1 nieuwe lidmaat en 1 begrafenis.  

De gemeente telt ook veel sympathisanten. Een aantal zijn samen met  gemeenteleden verenigd in 

de VZW  “Vrienden Protestantse Kerk Brugge”. 



Eredienst. 

De eredienst is het kloppend hart van de gemeente en telt de laatste jaren gemiddeld iets meer dan 

40 bezoekers en is ongeveer constant (2016: 44, een kleine stijging) . De variatie in het 

bezoekersaantal neemt toe. Iedere vierde zondag van de maand is er, als nevendienst, een goed 

begeleide zondagschool. Er is, indien nodig,  kinderoppas. 

De dienst volgt een klassiek protestants patroon waarin de preek belangrijk is. Participatie van 

gemeenteleden wordt gestimuleerd (Bijbellezingen) en er wordt meestal goed gezongen uit de 

inmiddels  goed ingeburgerde nieuwe bundel . Het orgel wordt bespeeld door organisten van binnen 

en buiten de kerkgemeenschap. 

Het kleine kerkkoor floreert onder de bezielende leiding van de dirigent en werkt mee aan bijzondere 

diensten. De jaarlijkse Kerstzangavond heeft inmiddels een stevige traditie! 

Naast gemeenteleden zijn er een toenemend aantal toeristen dat de erediensten mee viert. Deze 

positieve ontwikkeling is waarschijnlijk een gevolg van een groeiend (weekend)toerisme en 

bekendheid door onze website. 

Iedere eerste zondag van de maand wordt er Heilig Avondmaal gevierd.  Jongeren vanaf 12 jaar en  

allen die de Heer Jezus Christus als hun Heer belijden en in eigen kerk gerechtigd zijn, mogen 

deelnemen. 

 Na iedere dienst is er koffiedrinken.  Snel even , of tot de kopjes afgewassen moeten worden. 

Pastoraat & diaconaat.   

Persoonlijke aandacht , ook in de vorm van bezoeken,  is een wezenlijk onderdeel van het gemeente 

werk. Dit wordt gedragen door de predikant, kerkenraad en gemeenteleden. 

Persoonlijke bezoeken aan ouderen vinden regelmatig  plaats (verjaardagen, kerst), maar ook, en 

niet  alleen aan ouderen, waar nodig. 

De predikant staat bij vele organisaties in de stad genoteerd als protestants geestelijk verzorger en 

wordt  soms gevraagd door patiënten in de twee grote ziekenhuizen. De Brugse gevangenis biedt 

mogelijkheden voor een protestantse verzorger (deeltijds) die door onze predikant opgenomen kan 

worden . 

Er is actieve betrokkenheid in besturen van diaconale organisaties op provinciaal en landelijk niveau 

en diaconale doelen die aanspreken kunnen rekenen op een goede response. 

 

Vorming en toerusting  

- Catechisatie vindt gericht  plaats: op vraag of na suggestie. 

-  Oecumene is van speciaal belang in de overheersend Rooms Katholieke omgeving.  Er is een aantal 

activiteiten: Oecumenisch Studieberaad, VZW Oecumene, Oecumenische gebedsdiensten in januari 

en maart. De laatste jaren is ook een goed contact met de Arkgemeenschap. 

- De Bijbelstudiekring  geleid door de predikant vindt plaats bij voldoende belangstelling. 



-  De gemeente heeft  aan het landelijk geïnitieerde, maar weinig weerklank vindende  “missionair 

proces” deelgenomen en de verschillende fases  te doorlopen.  De missieverklaring  is één van de  

resultaten  van deze oefening 

-  Kerkblad en website www.protestantsekerkbrugge.be zijn van enorm belang binnen de gemeente 

en naar buiten (je kunt er altijd naar verwijzen). 

Organisatie en beleid  

-  Kerkenraad en Bestuursraad zijn actief en er is een goede participatie in vergaderingen. De 

vereniging “Vrienden Protestantse Kerk  Brugge” mag zich ook verheugen in een actief bestuur. 

-  De landelijke VPKB organisatie en het district Oost&West Vlaanderen mag ook rekenen op een  

zeer goede participatie van leden van de gemeente Brugge.  Ook in de regio, Oostende/Knokke , 

speelt de gemeente, indien nodig,  een  steunende  rol. 

 

Meer informatie over onze kerk/gemeente kunt u lezen op de website van de kerk: 

www.protestantsekerkbrugge.be  


