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Inleiding 

De zomer is weer bijna voorbij. Een mooie deugddoende 

zomer is het geweest! We staan aan het begin van een 

nieuw seizoen. Het Joodse volk viert op 4 september het 

begin van het Nieuwe Jaar. Met hen en voor hen hopen wij 

dat het een goed jaar mag zijn. De nieuwjaarsdagen zijn 

dagen waarop de ramshoren wordt geblazen. Een bijzonder 

geluid, dat je in je ruggengraat voelt. De kleurplaat achter-

in laat het zien. Verder in deze kerkbode een artikel over 

herstellende gerechtigheid n.a.v. de onvergetelijke rede van 

Dr. Martin Luther King in 1963; en veel gemeentenieuws 

aan het begin van een nieuw seizoen.  

Leshana Tova – voor een goed jaar! 
 

Herstellende Gerechtigheid 

I have a dream…. 
 
Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de 

ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de 

volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen ge-

lijk geschapen zijn". Ik heb een droom dat op een dag, op de 

rode heuvels van Georgia, de zonen van voormalige slaven 

en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen 

zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. 

……..               Ds. M.L. King 
 
Op 28 augustus 2013 was het vijftig jaar geleden dat Dr. 

Martin Luther King in Washington een rede uitsprak, die 

de geschiedenis heeft veranderd. Een historische gebeur-

tenis waarbij uitgebreid is stilgestaan in de media. Het was 

m.i. een moment waarop het evangelie van Jezus Christus 

opnieuw een wonderlijke en werkzame kracht in onze cul-

tuur bleek te kunnen zijn. Vaak is het evangelie een tegen-
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draadse boodschap, die niet spoort met onze ‘natuur’ noch 

met wat we voor onze ‘cultuur’ houden. Het kan zijn dat we 

een culturele erfenis bij ons dragen die het ons moeilijk 

maakt de bijzondere boodschap van het evangelie te ver-

staan. Zoals ook de prachtige eerste zinnen uit de Ameri-

kaanse Onafhankelijkheidsverklaring waarnaar Ds. King 

verwees, "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfspre-

kend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn…", niet zo van-

zelfsprekend waren dat zij het voortbestaan van slavernij, 

rassenscheiding en discriminatie in Amerika, gedurende 

nog twee eeuwen, voorkwamen. 

Maar ineens is er dan een dominee die het vanuit het 

evangelie van Jezus Christus laat vonken en bliksemen 

rond fundamentele uitgangspunten, die door het evangelie 

onder spanning worden gezet. Zulke momenten van inspi-

ratie en energie komen voort uit een leidende bijbelse ge-

dachte: de mogelijkheid van een herstellende gerechtig-

heid, waarvan God zelf de bron is.  
 
Herstellende gerechtigheid 

Herstellende gerechtigheid is een gerechtigheidsbenadering 

die duizenden jaren oud is. Ook de Codex Hammurabi, het 

oudst bekende wetboek ter wereld uit 1780 v. Christus, 

heeft het als fundament.  

Herstellende gerechtigheid ziet de inzet voor en het doen 

van gerechtigheid gericht op het herstel van de juiste ver-

houdingen tussen mensen en het herstel van hun relaties 

waarin zich problemen hebben voorgedaan. Een omvatten-

de visie, op hoe die verhoudingen idealiter zouden moeten 

zijn, ligt daaraan ten grondslag. Deze gerechtigheidsbena-

dering doet een sterk appèl op de gezamenlijke en persoon-

lijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van menselijke 

relaties en de juiste verhoudingen te handhaven of te her-

stellen.  De inzet voor en het handhaven van de gerechtig-
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heid wordt niet overgedragen aan de instituties van een 

overheid of staat. Het blijft een persoonlijke en gezamenlij-

ke verantwoordelijkheid. 

De Bijbelse visie op gerechtigheid moet in dit zelfde per-

spectief worden gezien. Daarin is het God die openbaart 

waarin de juiste verhoudingen idealiter bestaan: een om-

vattende visie vanuit het perspectief van God over zowel de 

mens in zijn relatie tot God en tot zijn medemensen, als 

over de schepping als geheel. Het Hebreeuwse woord voor 

de situatie van een volmaakte  of voltooide gerechtigheid is 

‘shalom’, ‘vrede’. Deze ‘shalom’ is meer dan ‘geen oorlog’. 

Ze omvat alle aspecten van het menselijk bestaan en van 

de hele schepping. Het is dit visioen van gerechtigheid en 

vrede waaraan ook de toespraak van Ds. Martin Luther 

King zijn kracht ontleent. 
 
Shalom 

In de openbaring van Zijn ‘vrede’, zijn ‘shalom’, maakt God 

zichzelf bekend. Zowel in het Eerste als in het Tweede Tes-

tament is de inzet voor recht en gerechtigheid gericht op 

het handhaven of op het herstel van de ‘shalom’: de juiste 

verhoudingen tussen God en mens en tussen mensen on-

derling. God zelf zet zich met heel zijn  wezen in voor het 

herstel van gerechtigheid en vrede. In Zijn evangelie maakt 

Jezus het steeds tot een heel persoonlijke verantwoorde-

lijkheid van ieder mens, meer nog dan een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

Binnen het Bijbelse perspectief is alle menselijke inzet niet 

in staat de gerechtigheid en vrede, zoals zij er in Gods ogen 

zou moeten zijn, te realiseren. Gerechtigheid en vrede zijn 

daarom ook de eschatologische dimensies van een toe-

komst van heil, die uiteindelijk alleen God tot stand kan en 

zal brengen. Het is de definitieve openbaring van Zijn ma-

teloze goedheid, in liefde en ontferming, in genade en ver-
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geving. Daarover spreken de profeten. Jezus vervult en 

realiseert de herstellende gerechtigheid van God: met zijn 

evangelie, zijn leven en zijn dood en opstanding. 
 
Institutionalisering van de gerechtigheid 

Meestal wordt gerechtigheid onderscheiden in twee dimen-

sies: de straffende gerechtigheid en de verdelende gerech-

tigheid. Bij straffende gerechtigheid gaat het om de veroor-

deling en bestraffing van misdaden. Bij verdelende gerech-

tigheid gaat het om de gelijke verdeling van welvaart, van 

politieke en economische macht en de toegang tot publieke 

middelen en mogelijkheden zoals educatie en gezondheids-

zorg. De herstellende gerechtigheid van de joods-

christelijke traditie omvat beide.  

Deze gerechtigheidsbenadering is op de achtergrond ge-

raakt. Veel van de persoonlijke en gezamenlijke verant-

woordelijkheden voor de handhaving van recht en gerech-

tigheid en voor de kwaliteit van de verhoudingen en het 

herstel ervan als er onrecht was gedaan, zijn in de loop van 

de historie overgedragen aan staat en overheid. Ze kregen 

een geïnstitutionaliseerde vorm.  

Bij de toepassing van het strafrecht zien wij bijv. nog altijd 

de geblinddoekte Vrouwe Justitia met haar 

weegschaal als rechtsideaal. Een beeld dat 

objectiviteit nastreeft, en waarin iedereen 

gelijk behandeld zou moeten worden. Maar 

er is iets vreemds aan die blinddoek. Is ze 

echt nodig voor de objectiviteit? Of be-

schermen we onszelf ermee, zodat we niet 

de mens hoeven zien? Zouden wij niet zowel 

slachtoffer als dader van een misdrijf in het 

gezicht moeten durven zien, vanuit het per-

spectief van herstellende gerechtigheid? Van cruciaal be-

lang blijft de vraag waarop het strafrecht gericht is. Straf-
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oplegging en strafuitvoering is geen doel op zich. Ook in 

het strafrecht zou het ten diepste moeten gaan om een 

herstel van het rechtsgevoel en het herstel van de ge-

schonden menselijkheid van een slachtoffer, maar ook van 

de dader. 

In de wereld van het Nederlandse strafrecht lijkt een her-

stellende gerechtigheidsbenadering een ‘comeback’ te ma-

ken. Er is toenemende aandacht voor de verhouding tus-

sen dader en slachtoffer, waaraan de institutionele rechts-

pleging voorheen vaak voorbijging. Slachtoffers krijgen ge-

legenheid hun stem te laten horen tijdens het proces en de 

dader in het gezicht te zien en de dader moet dan zijn of 

haar slachtoffer in het gezicht zien of de familie. Van de si-

tuatie in België weet ik weinig, afgezien van  wat ik in de 

gevangenis hoor als aalmoezenier. Het lijkt mij toe dat in 

Hof van Assisen in de aanwezigheid van een jury de per-

soonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons al-

len gestalte krijgt. Maar cruciaal is of dit de leidende vraag 

blijft: wat beogen en wat bereiken we met onze rechtsple-

ging, in onze verantwoordelijkheid t.o.v. slachtoffer en da-

der en de gemeenschap?  
 
Toepassingen op grotere schaal 

In de laatste decennia hebben herstellende gerechtigheids-

benaderingen opgang gemaakt in landen waar zich een 

historische omwenteling voltrok; een omwenteling die een 

einde maakte aan een periode van zeer traumatische con-

flicten en verhoudingen, zoals bijv. in Zuid-Afrika en in 

Noord-Ierland. Daaraan ligt de ervaring ten grondslag dat, 

na traumatische ervaringen van zulk een ernst en omvang, 

strafprocessen toch niet het gevoel van diep geschonden 

gerechtigheid en van verstoorde verhoudingen konden her-

stellen. Daarom werd in Zuid-Afrika een Waarheids- en 

Verzoeningscommissie in te stellen, die daders en slachtof-
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fers bijeenbracht om de waarheid te achterhalen t.a.v. de 

vele misdaden en schendingen van de mensenrechten on-

der het apartheidsregime. Amnestie kon worden  toege-

kend als iemand de volledige waarheid onthulde over zijn 

of haar misdaden. ‘Beter dan gerechtigheid in de vorm van 

vergelding is gerechtigheid die tot verzoening leidt’, zoals 

aartsbisschop Desmond Tutu het beginsel van deze Waar-

heids- en Verzoeningscommissie kernachtig verwoordde. 

Ook in andere landen, waarin zich omwentelingen hadden 

voorgedaan, zijn er zulke waarheidscommissies geweest, 

maar ze zijn niet allemaal succesvol geweest  
 
Dialoog 

Ook dialoog moet in het verband worden gezien van ‘her-

stellende gerechtigheid’. Dialoog kan, naar mijn eigen erva-

ringen in Nes Ammim, wonderlijk zinvol en effectief zijn in 

situaties van conflict en vervreemding. Het kan mensen 

helpen de moed en het inzicht te vinden om de oorzaken 

van het conflict en van de vervreemding te benoemen. In 

een persoonlijke sfeer van veiligheid, waarin mensen elkaar 

als gelijken en met vertrouwen en respect ontmoeten, 

kunnen ze elkaar recht doen. Als ze bereid zijn de realiteit 

van hun conflict onder ogen te zien, hun onderlinge 

machtsverhoudingen daarin, en hun verschil in visie op de 

oorzaken ervan en op de rechtvaardigheid die het conflict 

zou kunnen beëindigen, kunnen mensen hun medemense-

lijkheid t.o.v. elkaar terugvinden. Er kan dan vergeving zijn 

en verzoening. Vergeving en verzoening kunnen een gave 

zijn die wij geven aan een ander, maar die nooit kan wor-

den gevraagd of geëist van een ander.  We moeten durven 

blijven dromen van vrede en van de mogelijkheid van her-

stellende gerechtigheid; zoals ook Ds. Martin Luther King 

het heeft gedaan. 

    Frans van der Sar 
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KERKNIEUWS UIT DE VPKB 

 

Vooraankondiging Kerkmozaiek 
 
Op 30 oktober is het weer zover. Dan komen ze weer bij 

elkaar, christenen uit heel de wijde wereld, uit 1001 

verschillende kerken en gemeenschappen, grote en kleine, 

oude en jonge, stijve en losse, traditionele en hippe: op de 

10de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan 

(Z-Korea). Mensen die zulke internationale conferenties 

hebben bijgewoond, getuigen vaak dat het een blijvende 

impact heeft gehad op hun leven. Sindsdien zien ze de 

Kerk, ook hun eigen kerk, anders. Ze weten zich 

opgenomen in een groot verband.  

Om de thuisblijvers ook mee te nemen, heeft de Synodale 

Raad gevraagd om in Kerkmozaiek en Mosaïque ruim 

aandacht te schenken aan deze conferentie. Door 

verschillende auteurs wordt er verteld wat er op de agenda 

staat en wordt onderstreept wat er op het spel staat. Mocht 

het u wat zwaar vallen, dan kunt nog terecht bij nestor ds. 

Vanescote, die herinneringen ophaalt aan de vorige 

conferentie. Wordt vervolgd of om in de sfeer te blijven: de 

pelgrimage gaat voort. 
 
Namens de redactie,                       Dick Wursten 
 
 

Gemeentenieuws 
 

In Memoriam Omer Verstraete 

Op 1 juli overleed onverwacht thuis Omer Verstraete. Hij is 

78 jaar geworden. Hij werd geboren in Lo in 1934. Op 8 ja-

rige leeftijd verloor hij zijn moeder. In die moeilijke gezins-

situatie koos hij voor een loopbaan bij het Belgische leger 

en volgde een opleiding tot onderofficier. Hij was enkele ja-

ren in Duitsland gestationeerd en leerde daar zijn vrouw, 
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Hanna Dobrzinski, kennen. Na hun huwelijk nam hij ont-

slag uit het leger en ging als boekhouder werken. Hij was 

een hulpvaardig mens die altijd probeerde een naaste te 

zijn voor anderen. Dat werd gezien en hij werd er om ge-

waardeerd. Ook in onze gemeente was dat zo. Hij is 38 jaar 

lid geweest van onze gemeente. Hij voelde zich er erg thuis. 

Hij hield van een heldere woordverkondiging en beleefde 

elke avondmaalsviering als een hoogtepunt in het kerkelijk 

leven. De strijd met ziekte drukte zwaar op de laatste ja-

ren. De behandelingen leken aan te slaan. Zijn plotselinge 

dood als gevolg van een hartaderbreuk maakt zijn heen-

gaan moeilijk te aanvaarden. Een heengaan zonder af-

scheid voor zijn echtgenote, en ook voor zijn twee dochters 

en hun gezinnen. 

Mevr. Verstraete dankt de gemeente voor alle medeleven en 

steun die zij in de afgelopen tijd van de leden heeft onder-

vonden. Wij wensen haar veel sterkte toe. Dat de liefde van 

God haar mag omringen om haar grote verlies te kunnen 

dragen, en ook haar kinderen, kleinkinderen en achter-

kleinkinderen. 

    Frans van der Sar 
 

In Memoriam Lea Mohn 

 Op  24 juli overleed Mevr. Lea Mohn. Ze was 86 jaar en ze 

woonde in Oostende. Zij is lid geworden van onze gemeente 

in een tijd dat zij door haar leeftijd al niet mobiel genoeg 

meer was om ter kerke te kunnen gaan. Weinigen uit onze 

gemeente zullen haar gekend hebben. Ze is in die laatste 

jaren trouw bezocht door Mw. Annegret Laureys. De men-

sen waarmee zij in haar leven innig verbonden was ge-

weest, waren haar reeds ontvallen. Zij leefde haar leven 

dapper en was dankbaar voor de zorg van haar buren en 

voor de beroepsmatige zorg die zij mocht ontvangen. Ook 

daarin is altijd genegenheid en vriendschap die haar niet 
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ontgingen. We gedachten haar leven in een kleine kring op 

30 juli en aansluitend werd zij bijgezet in het familiegraf op 

de begraafplaats van Oostende. Moge de Heer allen troos-

ten die verdriet hebben om haar heengaan en die haar zul-

len missen! 

    Frans van der Sar 
 

Afscheidsbrief van Mw. Patricia Verstraete 
De Fam. Verstraete uit Torhout is lid geworden van de Evangelische 

Kerk in Ichtegem. In onderstaande brief neemt Mw. Patricia 

Verstraete afscheid van onze gemeente.  
 
Jullie zullen al gemerkt hebben dat wij al sinds enkele 

maanden niet meer te zien zijn in de Kerk. Toen wij naar 

Torhout verhuisden, zo’n 3 jaar geleden, konden we ons 

niet inbeelden welke plannen God met ons had. Door de 

gezondheidstoestand van Evelien en mijn veranderde 

werksituatie werd het onmogelijk om wekelijks naar de 

kerk in Brugge te komen. Op weg naar de drankcentrale in 

Ichtegem passeerden we een Evangelische Kerk, Marcus 

genaamd. Onze nieuwsgierigheid was groot. We werden 

aangetrokken door de korte afstand van deze kerk naar 

ons huis (5 minuten rijden met de auto) en het feit dat er 

parkeerplaats is voor de kerk (want Evelien kan nog steeds 

niet ver stappen). 

Na enkele erediensten te hebben bijgewoond, zagen we in 

dat deze gemeente een antwoord op ons gebed is. Het was 

precies of de puzzel in elkaar paste. Gods plan met ons 

gezin werd duidelijk. Evelien werd meteen opgenomen bij 

de jeugd van de Evangelische Kerk en er is wekelijks 

vrouwen(bid)stond, iets waar ik al een tijdje voor gebeden 

heb. We voelen ons alle drie echt thuis in deze gemeente, 

waar we kunnen meezingen met de Opwekkingsliederen en 

Johannes de Heer. Spijtig genoeg kan ik, door mijn 
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veranderde werksituatie, de vrouwen(bijbel)kring in de 

Protestantse Kerk te Brugge niet meer leiden. 

Maar ik wil wel het volgende meegeven aan onze 

vrouwen(bijbel)kring : “Nu jullie de vier stappen van gebed 

(lofprijs, schuldbelijdenis, dankzegging en voorbede) zelf 

doorlopen hebt, hoop ik dat jullie ze net zo stimulerend en 

bevorderend voor aanbidding vinden als ik. We moeten het 

in ons hart griffen dat, wat er ook gebeurt, de Heer ons 

opdracht geeft te blijven bidden – altijd. In 1 Petrus 4:7 

staat : ‘Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus 

tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.’ 

Wanneer de Here Jezus terugkeert, wil Hij zijn bruid 

biddend aantreffen !!! Dus, lieve mensen, ik bid dat het 

zingen van jouw lied tot God een vreugde en een zegen is – 

voor jou en voor jouw Heer. Mogen je noten hoog zijn en 

moge je ze lang aanhouden.” 

Filip, Evelien en ik bedanken jullie voor de fijne jaren in de 

Protestantse Kerk van Brugge. 
 
                                           In Hem, 
 
                                        Patricia Verstraete-Desmet.  
 
Wij wensen de Fam. Verstraete Gods zegen toe in de nieuwe 

gemeente en blijven in Christus verbonden.  

 

 VERSLAG  OPENKERKENDAGEN  

 van 2 juni tot 18 augustus 2013 

 

Dit jaar waren er 20 vrijwilligers, die de permanentie waar 

namen (in vergelijking met 15 vorig jaar). Het waren: ds. F. 

Van der Sar, dhr. W. ten Kate, mevr. R. ten Kate, fam. W. 

Buijs, dhr. A. Deceuninck, fam. A. Laureys, dhr. L. Holle-

man, fam. P. Luteijn, fam. W. Constant,  dhr. G. De Mol, 

mevr. G. Labeur, mevr. M. Lammens, dhr. P. Hellebuck, 

dhr. J. van Groenigen, fam. B. Deblauwe, mevr. J. Wage, 
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fam. P. Harrewijn, en van de Engelse kerk: mevr. K. Evans, 

I. Fultron en L. Croene, waarvoor allen hartelijk dank. 

In totaal kwamen er 880 mensen langs tijdens 34 midda-

gen, dus gemiddeld bijna 26 mensen per middag. 

Uit de gemaakte opmerkingen in het schriftje,  noteer ik 

hieronder het volgende: Er kwamen mensen van heel wat 

nationaliteiten: Uiteraard,  vooral grotendeels Vlamingen 

(meerderheid Bruggelingen), maar ook mensen uit Luxem-

burg, Nederland, Engeland, Ierland, Frankrijk, Duitsland,  

Italië, Spanje,  Amerika, Canada, China, Japan, Mexico,  

Zuid-Afrika .... enz. 

De Bruggelingen hadden vooral interesse in  de tentoon-

stelling (330).  Op de demo zaterdag kwamen er 30 mensen 

speciaal voor de demonstratie kalligrafie. Verder toonde 

men veel interesse voor het kerkgebouw (215) en wat min-

der voor het  protestantisme in het algemeen (100). De 

rest, zo'n 250 mensen kwamen slechts even binnen en gin-

gen meteen weer naar buiten. Sommige mensen  bleven 

soms ook even stil zitten in de kerk, luisterend naar de 

muziek, mediterend (biddend?) of zochten, zoals ze zeiden 

“een poosje rust in de kerk”. 

De mensen die de permanentie deden, hadden regelmatig 

interessante gesprekken. Sommige mensen bezochten de 

dienst de zondag na hun bezoek aan de tentoonstelling. 

Mevr. Y. Deconinck, residente van Ten Eeckhoute, toonde 

zich opnieuw geïnteresseerd om volgend jaar haar kunst-

werken ten toon te stellen. Een bijzondere “bezoeker” 

kwam regelmatig binnen en vroeg dan 3 Euro om “een 

broodje” te kopen! Heel wat mensen namen een folder van 

onze kerk mee, informatie over het verschil protestanten 

en katholieken, en informatie over de geschiedenis van 't 

Keerske. Enkele reacties in het gastenboek:  

 - Heel fijne tentoonstelling. Artistiek gaaf gedaan. Soms  
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   verrassend, een enkele keer eigenzinnig, en ook heel lief.  

   Felicitaties. 

− Heel fijne tentoonstelling, kunst en rust, ideale com-

binatie. 

− Dankbaar voor mooie dingen en tijd om te bezinnen. 

− Gefeliciteerd met jullie mooie werken. 

− Interesting exhibition, well displayed in a lovely set-

ting. 

− Mooie teksten om over na te denken. 

− Jullie aanzet leidde tot een prachttentoonstelling! We 

hebben genoten. 

− Even tot rust komen tussen woorden, letters en rusti-

ge achtergrondmuziek. Kunstzinnig en inspirerend. 

− Very peaceful and charming, please pray for us. 

− A charming chapel. 

− Mooi, mooi, zoals we meermaals zien bij Aanzet. 

− Fijne rustige verpozing tijdens de drukke werkdagen. 

Dank. 

− Hartelijk dank voor de vriendelijke ontvangst en uitleg. 

− Herzlichen Dank für ihre freundliche Auskunft. 

− Interesting calligraphy. 

− Great exhibition, wide varity of calligraphy. 

− Merci pour m'avoir laisser entrer dans cette place 

tranquille pour remercier à Dieu et prier en paix. Mer-

ci aussi pour les belles peintures de l'exposition. 

− Dank om het delen voor zoveel moois. Het werkt inspi-

rerend voor ons. 

− Moge god jullie gave verder bezielen. 
 
                                                Riek van de Westeringh 

 
Breiwol en breikatoen gevraagd!!! 

Voor mutsen en sjaals voor zeelui in Zeebrugge. 

Contact: Mw. A. Laureys 
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De Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge 
 
Op zondag 25 augustus nam Nora Sofie afscheid van ’t 

Keerske. Zij was tijdelijk assistente in de Arkgemeenschap. 

Zij kwam uit het Duitse protestantse milieu en bezocht 

onze kerkdienst samen met  enkele mensen met een 

mentale handicap, bewoners van dit huis. De Arkgemeen-

schap bestaat sinds 1993 in Moerkerke (bij Damme, Brug-

ge). Daar vind je De Barke (woonhuis) en 't Hoevetje (werk-

atelier). Een tweede woonhuis De Moerbei startte in 2005 

in de Brugse binnenstad. 
  
Hoe het groeide 

Eind jaren '80 groeit binnen de "Ark  in België" de droom 

om een nieuwe Vlaamse gemeenschap te starten naast de 

Arkgemeenschap Antwerpen: 

- de  Zusters Maricolen bieden  hun voormalig   klooster in 

  Moerkerke aan; het eerste woonhuis wordt "De Barke" ge 

  doopt, een West-Vlaams woord dat verband houdt  met de  

  Ark 

- na heel wat  aanpassingswerken nemen de eerste twee  

  bewoners op 1 maart 1993 hun intrek in "De Barke",  

  samen met twee inwonende assistenten 

- tijdens de pioniersjaren groeit  de gemeenschap verder,  

  onder de beschermende vleugels van de Arkgemeenschap  

  Antwerpen 

- op 1 februari 1998 wordt de Ark Moerkerke een zelfstan- 

  dige Arkgemeenschap en in 2001 een aparte VZW 

- in 2003 - na 10 jaar - wordt onze ARK  erkend als Voor- 

  ziening door het Vlaams Agentschap voor Personen met  

  een Handicap. Hierdoor wordt verdere uitbreiding moge- 

  lijk en kunnen ze meer mensen onthalen 

- in november 2005 openen ze  een tweede voorlopig en ge- 

  huurd woonhuis in de Brugse  binnenstad 
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- na een grondige verbouwing van een in erfpacht  verkre- 

  gen pand van het Engels klooster, kunnen we in septem- 

  ber september 2007 het nieuw tehuis "De Moerbei" be- 

  trekken in de Brugse  Sint-Annawijk 

- sinds 2007 onthalen ze 14 personen in onze beide woon- 

  huizen. 
 
Visie 

De ark werd gesticht door Jean Vanier in 1964. Deze Ca-

nadese  prof in de wijsbegeerte ging toen samenwonen met 

twee mensen met een mentale handicap en deze levenswij-

ze inspireerde meteen ook andere mensen. Het doel van de 

Ark blijft: gemeenschappen vormen die een plaats van le-

ven bieden aan mensen met een mentale handicap. Het is 

de bedoeling een gastvrij thuis te bieden waar regelmatig 

buren, vrienden, groepen en geïnteresseerden op bezoek 

kunnen komen of een tijdje kunnen meeleven. 

Het is een huis met Spirit: het samenleven wordt gevoed 

door het evangelie. Elke dag is er een stil moment en op 

dinsdag viert men eucharistie met vrienden en buren. 

Mensen met een andere geloofsovertuiging of niet-gelovigen 

zijn ook welkom. Dankzij Nora Sofie konden we kennisma-

ken met dit prachtig project en wensen haar alle zegen toe 

nu ze teruggekeerd is naar Duitsland om daar verder psy-

chologie te gaan studeren. 

Mede omdat het koor Cantores (waar ik lid van ben) op 6 

oktober een benefiet concert verzorgt tvv. Deze gemeen-

schap is dit ook een gelegenheid om De Ark voor te stellen. 

Dit concert vindt plaats in het concertgebouw op zaterdag 

6 oktober as met als programma de CARMINA BURANA 

van C. Orff. Eenheidsprijs van de kaarten € 20, te bestellen 

via hun website of via Gaby Labeur:  

www.arkmoerkerke-brugge.be 

                                                           Gaby Labeur 
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Beëindiging aalmoezenierschap PC Brugge 

 
Sinds 1 januari werkte ik in de gevangenis in Brugge, in 

het betaalde kader. Ik heb in juli besloten om per 31 au-

gustus ontslag te nemen. Sinds het voorjaar ging de ge-

zondheidstoestand van mijn vader achteruit. Er was meer 

mantelzorg nodig dan voorheen; maar door de lange reis-

tijd naar Utrecht kwam ik niet meer uit met mijn tijd. Mijn 

vader is 15 augustus overleden ofschoon de medische 

prognose was dat hij zou herstellen. Het heeft niet zo mo-

gen zijn.  Ik dank allen in de gemeente die hun medeleven 

hebben betoond en ons tot steun zijn geweest; ook door het 

ons mogelijk te maken op 25 augustus vrij te zijn en tijd te 

hebben voor rouw en bezinning. 

In de toekomst hoop ik als vrijwilliger bezoekwerk te kun-

nen blijven doen in de gevangenis. 

      Frans van der Sar 
 

Koorleven 

De meeste lezers weten ondertussen wel dat we in de VPKB 

Brugge een kerkkoor hebben! Een aantal enthousiaste 

zangers zette zich vorig kerkjaar wekelijks in om een 6-tal 

keer de kerkdienst luister bij te zetten. Vanaf 9 september 

willen we terug gaan oefenen om opnieuw een paar keer bij 

bijzondere gelegenheden samen te zingen. Ook willen we in 

het kader van het nieuwe liedboek (dat wij in Brugge reeds 

gebruiken) een aantal nieuwe liederen naar de gemeente 

toe introduceren. Nieuwe mensen die zich geroepen voelen 

aan te sluiten bij deze kerkactiviteit zijn altijd welkom en 

we zijn niet op zoek naar solisten maar naar enthousiaste 

meezingers. 

Er wordt elke maandag gerepeteerd van 19u30 tot 21u en 

dit alvast reeds voor Hervormingsdag en Kerstzangavond. 
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Ter info de repetitiedata: 9, 16, 23, 30 september;  7, 14, 

21, 28 oktober; 4, 18, 25 november; 2, 9, 16 december. 

Reeds geplande uitvoeringen: 27 oktober in de kerk en 

vooravond in Knokke; vr 20 december kerstzangavond; zo 

22 dec (facultatief) Residentie  Ten Eeckhoute 

                                        Patrick Hellebuck,  koorleider. 
 

Start Bijbelkring 

Ik zou graag beginnen met een bijbelkring. Dit jaar staan 

tijdens de Vlaamse Bijbelzondag op 10 november 2013 de 

brieven van Paulus centraal. Het Vlaams Bijbelgenoot-

schap heeft hiervoor samen met het Nederlands Bijbelge-

nootschap een Paulusbrochure gemaakt. Dat is mooi ma-

teriaal om als uitgangspunt te nemen voor een bijbelkring. 

Paulus is de grote leraar voor het Christelijk geloof, die als 

geen ander de kerk voorging om de betekenis van het 

evangelie van Jezus en de betekenis van zijn dood en op-

standing te leren verstaan.  

De eerste bijeenkomst is op donderdagmiddag 10 oktober 

van 14.30 tot 16.30 in de bovenzaal in ‘t Keerske. De vol-

gende vier bijeenkomsten zijn dan om de 14 dagen: op 24 

oktober, 7 en 21 november en 5 december. 

     Frans van der Sar 
 

Bezoek Gustaf Adolf Fest 

Op 14 en 15 september zal ik onze gemeente vertegen-

woordigen  op het feest van de Gustav Adolf Werke Pfalz 

e.V. in Frankenthal. De Gustav Adolf Werke ondersteunen 

sinds 1832 de protestantse kerken in landen waar zij een 

kleine minderheid vormen. De VPKB mag zich al langer 

verheugen in de ondersteuning door deze bijzondere orga-

nisatie van de Evangelische Kirche in Duitsland. Dit jaar 

wordt geld geworven voor een bijdrage aan de renovatie-

kosten van de pastorie waarin ik woon. In de wervingsfol-
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der staan foto’s van ’t Keerske en wordt aandacht gegeven 

aan onze gemeente. Ik vond dus dat ik daar niet mocht 

ontbreken.  

                                             Frans van der Sar     
 

Israelreis 2014 

Inmiddels hebben zich 20 geïnteresseerden aangemeld 

voor een Israelreis in het voorjaar van 2014. Dat is een 

mooi aantal! De toestand in de landen rondom Israel is nu 

erg zorgelijk. Maar laten we hopen dat dat volgend jaar an-

ders zal zijn. Op 9 oktober zal er een informatieavond zijn 

in ’t Keerske waarop we de mogelijkheden kunnen bespre-

ken; aanvang 20.00u. Als u ook interesse hebt, meldt u 

zich dan nog even bij ondergetekende. 

                                                        Frans van der Sar 
 

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 septem-

ber is dat op 22 september.  
 

Beenhamparty 

Op zaterdag 19 oktober organiseert de VZW "De Vrienden" 

de jaarlijkse beenhamparty. Dit jaar wordt de prijs op € 15 

gesteld, inclusief aperitief en koffie. (Kinderen onder de 12 

jaar € 7,50). De drank aan tafel is te betalen, ten voordele 

van een goed doel. Inschrijven noodzakelijk op de lijst op 

het mededelingenbord, ten laatste op zondag 13 oktober. 

Agenda 

  - 9 september: begin koorrepetities; zie verder pag. 15 

  - 9 oktober: Info-avond Israelreis 2014. Zie boven. 

  - De kerkenraad vergadert weer op 2 oktober om 19.30. 

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

 
ZONDAG 1 SEPTEMBER; HEILIG AVONDMAAL 

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

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen 
Organist Dimos de Beun 
Lezing             Lukas 14: 1-14; Mw. A. Klifman 

Babyoppas        Mevr. M. Lammens  
Collecte            Zending 
Koffiedienst       Fam. P. Luteijn en Mevr. E. Vanryckeghem  
 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 
 

Predikant Ds. L. Wüllschleger 

Predikant Christelijk Gereformeerde Kerk  in Nederland., o.a. in 
Middelburg. Sinds enkele jaren directeur IZB. Deze vereniging voor 

zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie . 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. A. Laureys 
Organist Jonas Desmet 
Babyoppas Marijke Clarisse 

Collecte Kerk 
Koffiedienst       Fam. W. Constant 
 

ZONDAG 15 SEPTEMBER; AUTOLOZE ZONDAG 
 
Predikant Dhr. P. Lauwaert 
Dhr. P. Lauwaert is reeds meer dan 27 jaar enthousiast directeur van het 

Vlaams Bijbelgenootschap en is lid van de Christengemeente 
in Maldegem. 

Ouderling Mw. R. ten Kate 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist P. Vandenkerckhove 

Babyoppas  Mevr. A. Laureys 
Collecte Foster Parentsplan 
Koffiedienst       Fam. A. Michiels-Ameel 
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ZONDAG 22 SEPTEMBER; KINDERNEVENDIENST 
 

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

Diaken Dhr. J. van Groenigen 
Lezing               Lukas 16: 1-13: Dhr. P. Hellebuck 
Organist Lieve Vercruysse 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 

Collecte Gevangenispastoraat 
Koffiedienst       Fam. J. Klifman 
 

ZONDAG 29 SEPTEMBER;  
 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Diaken Mw. A. Laureys 
Lezing             Lukas 16: 19-31; Mw. C. Luteijn 

Organist  Jonas De Smet 
Babyoppas  Mevr. M. Lammens 
Collecte Poverello 
Koffiedienst       Mevr. J. Lagauw-Wage 

 

ZONDAG 6 OKTOBER; HEILIG AVONDMAAL 
 
Predikant Ds. F.S.J. van der Sar 

Ouderling Mw. R. ten Kate 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Lezing             Lukas 17: 5-10; Mw. D. Constant  

Organist Dimos de Beun 
Babyoppas Marijke Clarisse 
Collecte Zending 
Koffiedienst       Fam. W. Buijs 

 
Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 
Het rooster voor de koffiedienst loopt alsvolgt door: 13 
oktober Fam. J. van Groenigen; 20 oktober Fam. 

A. Deceuninck; 27 oktober Mevr. H. Coudijser en Mevr. M. 
Verbeke; 3 november  Fam. W. ten Kate 
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Een mooie tekening van een Nieuwjaarsviering in de syna-

goge. We zien de ramshoorn. De man draagt een keppeltje 

op zijn hoofd en een gebedsmantel. Op de achtergrond staat 

de Thorarol, met een mooi versierde hoes. Op tafel ligt een 

gebedenboek. In de ramen de symbolen van de 12 stammen 

van 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 



 !"!#!$%&'$()*$"&*

+,-.$/00)1*2)3

 !"!#$%&'$()*$"&*4

5*&'0%&'()*0&*678&9:!;28

+,-.$/00)1*2)3


