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INLEIDING 
 
 
De zomermaanden liggen achter ons. Een tijd waarin voor 

veel mensen het leven toch wat meer glans heeft, als je de 

zon en haar warmte op je huid voelt. Maar nu dient zich 

voor velen het gewone leven weer aan met school en werk 

en wat dies meer zij. Hopelijk blijft het mooie weer nog 

even in onze buurt.  

Het is ook het onofficiele begin van een nieuwe kerkelijk 

seizoen.  Volgens de kerkelijke kalender leven wij evenwel 

in de nadagen van het jaar. Op de 1e advent begint het 

nieuwe kerkelijke jaar. Zo is de maat van het leven van de 

kerk en van haar leden, dat altijd opnieuw beginnen kan 

en wil met Christus. U vindt het vervolg van de het verhaal 

van Paulus tweede zendingsreis die hem in Griekenland 

bracht en dus in Europa. Ik dacht het in twee keer te 

kunnen doen maar het lukt me niet. U houdt dus de tijd in 

Korinthe nog te goed. 

   Frans van der Sar 

 

PAULUS IN GRIEKENLAND (Vervolg) 

TESSALONICA EN ATHENE 
 

 
Na hun vertrek uit Filippi reizen Paulus en zijn gezelschap 

over land  via Amfipolis en Apollonia naar Tessalonica. Per 

schip zou je om het schiereiland van Chalcidice moeten 

varen met o.a. de berg Athos. Over land was de reis korter 

en eenvoudiger en ze voerde langs goede wegen. Het waren 

de wegen waarover de legers van Marcus Antonius en 

Octavianus, de latere keizer Augustus, waren getrokken in 

42 voor Christus om Brutus en Cassius, de moordenaars 

van Julius Caesar, te verslaan in de slag bij Philippi. Het 
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betekende het einde van de Romeinse Republiek.  

Tessalonica was een grote havenstad. De joodse 

gemeenschap had er een synagoge, 

hetgeen een aanwijzing  is van hun 

status in de stad. Een synagoge 

was een plaats van samenkomst 

die toen nog niet de functie had 

die een synagoge nu heeft als 

plaats van eredienst en gebed. Maar men zal er op de 

sabbat zeker bijeengekomen zijn. Paulus gaat er vanzelf-

sprekend naar toe. Drie sabbatdagen achtereen neemt hij 

deel aan de gesprekken. Maar Paulus wil eigenlijk over 

maar één ding spreken: de Messias die lijden moest en 

sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze 

messias,’ zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkon-

dig.’(Hand.17: 2 en 3)  

Ze zullen in Tessalonicia geweten hebben van deze nieuwe 

stroming in het jodendom die Jezus van Nazareth als de 

langverwachte Messias van Israel beleed. Er zal interesse 

zijn geweest om er ook in Tessalonica over in gesprek te 

gaan. Maar het leidt ook tot afwijzende reacties; sommigen 

lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en 

Silas.  Er waren ook veel grieken die sympathiseerden met 

het geloof in de God van Israel zonder jood te zijn 

geworden. Bij hen valt Paulus’ verkondiging in goede 

aarde.  Onder hen een groot aantal vrouwen uit de hogere 

kringen. Er ontstaat een gemengde christelijke gemeente 

van joden en grieken.  Met die vrouwen  uit de hogere krin-

gen kreeg de christelijke gemeente een stem onder de elite 

van de stad. In het maatschappelijk leven was de positie 

van de vrouw gelimiteerd. In de religieuze sfeer van de 

Hellenistische  wereld konden zij wel een prominente rol 

vervullen en het is waarschijnlijk dat zij dat ook in de 
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eerste christelijke gemeenten hebben gedaan. Later wordt 

dat een punt van discussie en stelt Paulus er grenzen aan. 

De principiele argumenten voor die begrenzing van de rol 

van de vrouw in de christelijke gemeente zijn evenwel niet 

sterk. Het lijkt meer een ad-hoc beslissing te zijn geweest 

van Paulus omdat er spanningen over ontstonden.  

Paulus is waarschijnlijke langer in Tessalonica geweest 

dan Handelingen doet voorkomen.  In  2Tessalonicenzen 3 

spreekt hij over de uitoefening van zijn beroep tijdens zijn 

verblijf; hij heeft er zelf zijn kostje verdiend. Na verloop van 

tijd is er polarisatie ontstaan tussen de christelijke 

gemeente en joden die het geloof in Jezus als de Messias 

afwezen. Laatstgenoemden werden vervuld van jaloezie, 

staat er in Handelingen, vermoedelijk vanwege het 

toenemend prestige van de christelijke gemeente in de 

stad. Maar ze wilden niet de aandacht op zichzelf vestigen.  

Ze riepen daarom raddraaiers te hulp, die een volksoploop 

veroorzaakten en grote beroering in de stad. Het was geen 

ongebruikelijke strategie in die tijd. Een rel kon in een stad 

snel een zeker politiek momentum ontwikkelen. We zien 

het vaker gebeuren in het boek Handelingen. Zo was het 

ook in Filippi gegaan. 

De raddraaiers trokken naar het huis van Jason, waar 

Paulus en Silas onderdak hadden gevonden om hen aan 

een volksgericht te onderwerpen, maar die waren gelukkig 

niet thuis. Daarom sleepten ze Jason en enkele andere 

leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze 

schreeuwden: ‘De mensen die in het hele rijk de orde 

verstoren, zijn nu ook hier gekomen, en Jason heeft hun 

onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de 

verordeningen van de keizer door te beweren dat iemand 

anders koning is, namelijk Jezus!’ De menigte en de 

stadsprefecten wisten er niet goed raad mee. Maar het 
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stadsbestuur van Tessalonica had blijkbaar meer gezag 

dan dat van Fillippi waar de situatie totaal uit de hand was 

gelopen. Jason en de anderen werden op borgtocht 

vrijgelaten.  

Er lijkt in die tijd iets in de lucht te hangen dat in zijn 

consequenties niet helemaal duidelijk is geweest en 

daarom politiek gebruikt kon worden. In Filippi werden 

Paulus en Silas ervan beschuldigd joodse onruststokers te 

zijn “die een levenswijze verkondigen waarmee wij, als 

Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in 

praktijk mogen brengen”. In Tessalonica zijn het joden die 

de beschuldigingen initieren maar die zichzelf niet willen 

involveren en daarom raddraaiers gebruiken. Het verwijt is 

nu dat de christelijke gemeente de verordeningen van de 

keizer overtreedt door te beweren dat iemand anders 

koning is, namelijk Jezus. In beide situaties weet het 

stadsbestuur er niet goed raad mee. De verwarring zou 

gerelateerd kunnen zijn aan een verordening van keizer 

Claudius die ongeveer in die tijd moet zijn uitgegaan. 
 
Keizer Claudius 

Claudius is de enige Romeinse keizer die in het Nieuwe 

Testament twee keer wordt genoemd: in Handelingen 11:28 

en in Handelingen 18:2. De eerste tekst 

spreekt over een hongersnood tijdens de 

regering van Claudius, de tweede  over 

een verordening van Claudius dat alle 

joden de hoofdstad Rome moesten 

verlaten. Het heeft er toe geleid dat het 

echtpaar Priscilla en Aquila, die Paulus 

in Korinthe zal ontmoeten, Rome moest 

verlaten. De Romeinse geschiedschrijver Suetonius maakt 

melding van deze verdrijving in zijn “De levens van twaalf 
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keizers’. Hij schrijft over Claudius: "Omdat de Joden 

constant opwinding veroorzaakten op aandrang van 

Chrestus, verbande hij hen uit Rome". Er is onder historici 

verdeeldheid of dit een verwijzing is naar Jezus Christus of 

naar iemand anders. De naam kwam vaker voor, 

doorgaans als naam voor gewaardeerde slaven. Anderzijds 

zijn er geleerden die er een aanwijzing in zien dat er in die 

tijd al een aanzienlijke christelijke presentie moet zijn 

geweest in Rome die in een gespannen verhouding met de 

joodse gemeenschap leefde. Omdat het  tot verstoringen 

van de openbare orde in Rome zou hebben gelid zou 

daarop de verdrijving van alle joden uit Rome zijn gevolgd, 

waaronder ook de joodse christenen. 

In het Nieuwe Testament horen we eigenlijk niets over de 

stichting van een christelijke gemeente in Rome al schrijft 

de traditie het toe aan Petrus. Het is waarschijnlijk dat het 

evangelie door veel meer mensen en op veel meer manieren 

in de toenmalige wereld is verspreid en verkondigd dan dat 

het boek Handelingen ons vertelt. Handelingen vertelt ons 

een deel van het verhaal met het oog vooral op de twee 

hoofdfiguren voor de westerse kerk: Petrus en Paulus. Voor 

Lucas, de schrijver van Handelingen, was de laatste 

eigenlijk de eerste, in tegenstelling tot de Rooms-katholieke 

traditie die gekozen heeft voor het primaat van Petrus. 

In Handelingen 18 wordt niet over een bekering van 

Priscilla en Aquila gesproken. Het lijkt alsof zij al christen 

zijn als Paulus in Korinthe bij hen intrekt op de tweede 

zendingsreis. Mogelijk behoorden zij dus tot die eerste 

kleine christelijke gemeente in Rome. Paulus schrijft zijn 

brief aan de Romeinen als hij opnieuw in Korinthe is 

tijdens zijn derde zendingsreis, zo’n 5 of 6 jaar later.  Uit 

de Romeinenbrief blijkt dat er toen een aanzienlijke 

christelijke gemeente moet hebben bestaan. Paulus schrijft 
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dat hij Rome wil bezoeken op weg naar Spanje(Rom. 15: 

24, 28). Maar het loopt anders. Als hij terug is in Judea om 

de opbrengst van de collecte voor de gemeente in 

Jeruzalem over te dragen waaraan de nieuwe Griekse 

gemeenten ruimhartig hebben bijgedragen, wordt hij 

gevangen genomen. Het is vanwege zijn beroep op de keizer 

dat hij toch in Rome terecht komt. 

Daar aangekomen wordt hij hartelijk ontvangen door de 

joodse gemeenschap in Rome. Er lijkt op het moment zoals 

beschreven in Handelingen 28, geen sprake van spanning 

of polarisatie. Het zou een aanwijzing kunnen zijn dat de 

verdrijving van de joodse gemeenschap niet gerelateerd 

was aan agitatie tussen joden en christenen ‘op aandrang 

van Chrestus’ en dat de verdrijving van de joodse 

gemeenschap uit Rome slechts tijdelijk is geweest. Maar 

tijdens de tweede zendingsreis zou het gerucht van deze 

verdrijving aanleiding kunnen zijn geweest voor de 

beschuldigingen die tegen Paulus in Filippi en Tessalonica 

en later ook weer in Korinthe worden ingebracht. De reden 

van de verdrijving is blijkbaar niet duidelijk geweest en zal 

in het rijk tot speculaties aanleiding hebben gegeven. 
 
Paulus in Athene 

Nog diezelfde nacht na de rel in Tessalonica worden Paulus 

en Silas stilletjes naar Berea gebracht. Daar vinden ze in 

de synagoge een ontvankelijker gehoor dan in Tessalonica. 

Een groot aantal Griekse mannen aanvaardt het christelijk 

geloof, zo horen we in Handelingen 17:10-15 en opnieuw is 

er sprake van die “vooraanstaande vrouwen”. Maar toen de 

Joden van Tessalonica ervan hoorden “kwamen ze ook 

daar het volk opruien en in verwarring brengen”. Paulus 

wordt naar de kust gebracht en is dus waarschijnlijk op 

een schip gezet naar Athene. Silas en Timoteüs bleven 



De Brugse Kerkbode,  SEPTEMBER 2016, bladzijde 7 

 

 

achter in Berea. Dan volgt in Handelingen 17 een opmer-

kelijke episode. In Athene is Paulus zonder zijn naaste 

vertrouwelingen maar misschien is Lukas bij hem. Zoals 

altijd en overal gaat hij naar de synagoge. Hij spreekt er 

met de Joden en met de Grieken die God vereerden. We 

horen dit keer niet van de stichting van een gemeente.  

Zijn verblijf in Athene heeft meer het karakter van een 

vrijblijvende ontmoeting tussen het christendom en een 

stad die een klassiek geworden herinering vertegen-

woordigde. Een stad die stond voor een nieuwe 

mensheidsideaal en het symbool was van een nieuw 

samenlevingsideaal: democratie. Maar het grote Athene dat 

men zich wilde herinneren was vergane glorie. Het was niet 

meer de machtige stad die het ooit was, al was er nog veel 

van die oude glorie te zien. Zelfs nu nog is dat zo, maar in 

Paulus’ tijd moet het nog veel imposanter zijn geweest! Het 

grote verleden van Athene leefde ook voort in de 

intellectuele reputatie van de stad. Het was een stad van 

filosofen die van dichtbij en ver studenten aantrok die er 

hun intellectuele vorming wilden voltooien.  

Het is een sfeer die Paulus niet vreemd is. De stad Tarsus 

waar hij was opgegroeid was een welvarende stad die in die 

tijd ook een goede reputatie genoot als intellectueel 

centrum. En Paulus had in Antiochie gewoond, een 

wereldstad. Hij was dus meer dan opgewassen tegen dit 

milieu zoals uit het verhaal in Handelingen blijkt. Maar 

toch raakt hij als hij door de stad wandelt hevig veront-

waardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. 

Op het marktplein gaat hij daarover in discussie met 

mensen. Dat marktplein is een ontmoetings- en 

vergaderplaats, veeleer dan een markt waar voedsel en 

andere waar te koop is. Er zijn bestuursgebouwen, tempels 

en inderdaad ook vele altaren voor heidense goden.  
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In het intellectuele Athene verloopt de confrontatie tussen 

het christendom en haar heidense wereld waardig. Dit keer 

horen we niet van relletjes! Het is een beeld waaraan Lukas 

iets gelegen zal zijn geweest, al maakt hij wel een ironische 

opmerking over de ‘Atheners en de vreemdelingen die 

immers voor haast niets anders tijd hebben dan voor het 

uitwisselen van de nieuwste ideeën’. 

Ook enkele epicurische en stoïsche filosofen gaan met 

Paulus in discussie, van wie sommigen zeiden: ‘Wat 

beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij 

schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ 

omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin 

die Opstanding heette. Ze namen hem mee naar de 

Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe 

leer is die door u wordt uitgedragen?  Want wat u zegt, 

klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u 

bedoelt.’  

Op de Areopagus was ooit het belangrijkste adviesorgaan 

en rechtscollege van het oude Athene gevestigd, een soort 

Raad van State. In de tijd van Paulus had het al lang niet 

meer die status maar toch was het nog steeds een 

prestigieus gezelschap, samengesteld uit de intellectuele 

elite van de stad. De toespraak die Paulus daar houdt is 

indrukwekkend. Toen ik op de Areopagus stond voelde ik 

een enorm ontzag voor hem. Je hebt er een prachtige 

uitzicht op de stad met zijn 

Akropolis, die er in de tijd  van 

Paulus nog zijn oude glorie 

moet hebben uitgespreid. 

Paulus spreekt vanuit de 

concrete realiteit van de stad en 

probeert zijn gehoor op een 

positieve manier te bereiken. Het is een waardig christelijk 



De Brugse Kerkbode,  SEPTEMBER 2016, bladzijde 9 

 

 

getuigenis in de context van dat heidense Athene, waarbij 

hij er niet voor terugschrikt om kritisch over al die afgods-

beelden te spreken. Hij zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe 

buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want 

toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert 

nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een 

altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u 

vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. 

De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, 

hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door 

mensenhanden gemaakte tempels.  Hij laat zich ook niet 

bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij 

nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al 

het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele 

mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft 

verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en 

hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was 

Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al 

tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand 

van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en 

zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben 

gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” Maar als wij dan 

uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het 

goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of 

steen, het werk van een ambachtsman, door mensen 

bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men 

hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om 

een nieuw leven te beginnen, want hij heeft bepaald dat er 

een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de 

mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat 

doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man 

gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen 

opstaan.’ (Hand. 17: 22-31) 
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Ik vind het één van de mooiste gedeelten uit Handelingen. 

Maar het verhaal landt helaas niet. Spreken over 

opstanding uit de doden is in Athene een brug te ver: 

“Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven 

sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: 

‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens 

vertellen.’ Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten 

enkelen zich bij hem aan en aanvaardden het geloof, onder 

wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris 

heette en nog een aantal anderen(17:32-34). 

Maar een gemeente komt er niet hetgeen ik jammer vind: 

geen brief aan de Atheners in het Nieuwe Testament. 

Paulus gaat daarop naar Korinthe dat in die tijd eigenlijke 

een belangrijkere stad was geworden dan Athene. Wordt 

vervolgd.  

   Frans van der Sar 
 
 

VPKB-NIEUWS 
 

450 JAAR BEELDENSTORM 

Op een mooie zonnige zomerdag op 14 augustus vond in 

Hondschoote een hagepreek plaats in het kader van de 

herdenking van het begin van de beeldenstorm 450 jaar 

geleden. Een fotoalbum van deze dag vond ik op een blog 

van papyclo: tinyurl.com/htejy5m 

In het vorige kerkblad schreef ik over het uitstel van  de 

verzoeningsdienst die in augustus in Ieper zou 

plaatsvinden maar verplaatst was naar september. 

Inmiddels heb ik bericht gekregen dat de dienst nu is 

uitgesteld tot het voorjaar van 2017. Op Facebook kunt u 

een prachtige kroniek van de beeldenstorm volgen die van 

dag tot dag beschrijft wat er in 2016 gebeurde in de West-

hoek en in de Lage Landen. Zie: tinyurl.com/jqrvo39 
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GEMEENTENIEUWS 
 

 
VZW DE VRIENDEN: BEENHAMAVOND 

 

Beste Gemeenteleden, 

Op zaterdag 17 september  hebben we onze jaarlijkse been-

hamparty. We komen samen in ’t Keerske om 18u30. Na 

een glaasje cava of vruchtensap is het dan tijd voor de 

overheerlijke geroosterde beenham, vakkundig versneden 

door onze meester-snijder van dienst, Patrick Hellebuck. 

Hierbij horen uiteraard allerlei groentjes, aardappeltjes, 

brood,  pasta, warme en koude sausjes. De avond wordt 

afgesloten met koffie of thee en versnaperingen. Dat alles 

wordt u aangeboden voor de democratische prijs van 15 

Euro per persoon  (dranken niet inbegrepen). De eventuele 

opbrengst gaat naar ons tweejaarlijks goed doel “De Ark”. 

Inschrijven op de lijst aan het mededelingenbord én 

betalen op rek.nr. BE 26 001018726029 van Constant – 

Favorin  met mededeling “Beenham + aantal pers.”  

gebeurt uiterlijk op zondag 11 september. 
 

TENTOONSTELLING “VOOR GOD EN GELD” IN GENT 
 

Beste Gemeenteleden, 

Geert De Mol, ons koorlid, trok mijn aandacht op een 

schitterende tentoonstelling in het Caermersklooster in het 

Patershol in Gent. Die tentoonstelling loopt nog tot 1 janu-

ari 2017 dagelijks van 10 tot 18u. Het museum is gesloten 

op maandag. 

"Voor God en geld" brengt u aan de hand van een samen-

stelling van prachtige objecten en schilderijen uit gere-

nommeerde musea en privécollecties, het verhaal van de 

nieuwe mens tijdens de hoogdagen van de 15de en 16de 

eeuw. Als bezoeker wordt u geconfronteerd met een wereld 
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van ongeziene fascinatie voor ontdekkingen en bewandelt u 

het pad van de "zotte zonde". 

Door de drukke agenda van de komende maanden, kan de 

VZW "De Vrienden" deze activiteit niet meer in haar jaar-

programma opnemen, maar niettemin raad ik een indivi-

dueel bezoek ten zeerste aan. Er liggen folders ter inzage 

bij het mededelingenbord. 

                                        Met vriendelijke groeten 

                                      Dany Constant 

 

GUSTAV-ADOLF-WERK CONTACTEN 

In augustus mochten wij een groep duitse zusters o.l.v. 

mw. Hannelore Sobek ontvangen in de dienst van 21 

augustus. Zij werkt voor de Gustav-Adolf-Frauenarbeit 

in Rijnland. Het was een leuke ontmoeting. In de week 

daarvoor logeerde de familie Iliç uit Wurtemberg bij ons 

thuis. Dr. Luka Iliç is pastor in de Evangelisch-

Lutherse Kerk in Württemberg. Ik had hem ontmoet op 

de Gustav-Adolf konferentie in Frankenthal in 2013. 

Hij was in Brugge voor een conferentie. 
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LUTHERREIS IN 2017 

In de loop van september zal ik opnieuw de lijst 

ophangen voor de Lutherreis in 2017. Het is een 

gelegenheid om uw deelname te bevestigen als u uw 

naam laat staan of om uw naam alsnog toe te voegen. 

De belangrijkste dingen zoals het verblijf en het vervoer 

zijn geregeld. We verblijven in Ländliche Heimvolks-

hochschule Thüringen in Kloster Donndorf   Daar zijn 

27 tweepersoons-kamers voor ons gereserveerd. Het 

vervoer is per bus. Een paar punten staan nog open 

zoals de kosten van gidsen en de toegangskosten. In de 

loop van de maand hoop ik die gegevens te achterhalen. 

Het volgende doel is dan de bus vol te krijgen. 
 

Foto’s van de daguitstap naar Meetjesland 
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Kindernevendienst 

In september gaat de kindernevendienst weer van start en 

wel voor het eerst op 25 september. 
 

AGENDA 

Zaterdag 17 september: Beenhamavond. Aanv. 18:30  u. 
 
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website 

 

Erediensten 10.00 uur  

 

ZONDAG 4 SEPTEMBER; HEILIG AVONDMAAL 
 

Predikant           Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling           Dhr. A. Deceuninck 
Diaken               Mw. M. Lammens 
Organist             Dimos de Beun 

Hoofdlezing        Lucas 14, 25-35; Mw. D. Constant 
Babyoppas         Mw. C. Bauwens  
Collecte              Zending 
Koffiedienst        Mw. H. Coudyser en Mirjam Lammens 
 

ZONDAG 11 SEPTEMBER 
 

Gastpredikant    Ds. Truus Schouten 
   Ds G. Schouten, was predikant in Brugge van 1975-1979  en daarna  

in Nederland en België, nu emeritus-predikant in Deurne 

Ouderling           Mw. A. Klifman 
Diaken               Dhr. P. Hellebuck 
Organist             Hans Helsen 

Babyoppas          Mw. M Lammens 
Collecte               Protestantse Solidariteit 
Koffiedienst         Fam. ten Kate 
 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 
 

Predikant           Ds. F.S.J van der Sar 
Ouderling           Dhr. A. Eversen 
Diaken               Dhr. J. van Groeningen 
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Organist             Dimos de Beun 

Hoofdlezing        Lukas 16: 1-13; Mw. H. Coudyser 
Babyoppas         Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte              Kerk 
Koffiedienst        Dhr. A. Eversen en Mw. A. Villa 
 

ZONDAG 25 SEPTEMBER; KINDERNEVENDIENST 
 

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

Diaken              Mw M. Lammens 
Organist            Lieve Vercruysse 
Hoofdlezing        Lukas 16: 19-31; Mw. A. Klifman 
Babyoppas         Mevr. C. Bauwens 

Collecte             Kerk 
Koffiedienst       Fam. P. Luteijn 
 

ZONDAG 2 OKTOBER; HEILIG AVONDMAAL 
 

Predikant            Ds. F.S.J. van der Sar 
Ouderling            Mw. A. Klifman 
Diaken                Dhr. P. Hellebuck 

Organist              Dimos de Beun 
Hoofdlezing         Lukas 17: 1-10; Dhr. P. Hellebuck 
Babyoppas          Mw. M Lammens 
Collecte               Zending 

Koffiedienst         Fam. A. Michiels-Ameel 
 

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 

Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 9 

oktober Fam. J. Klifman; 16 oktober Mevr. J. Lagauw-Wage; 
23 oktober Fam. W. Buijs; 30 oktober Fam. J. van 

Groeningen. 
 

 ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE  
 

Vrijdagavond 21 oktober Uitvoering Gerrit Jalet en 

Ignace Goethals: “Ons moeder binst den Grooten Oorlog"  

Donderdagmorgen 10 november Bezoek Gouverneurs-

woning 
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Paulus in Athene 

 



KERKENRAAD 

 
Predikant 

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

Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek   

! fransvandersar@gmail.com 
 
Ouderlingen 

Mevr. A. Klifman – ℡ 050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 
Dhr. A. Eversen – ℡ 0495 / 22.88.37 

Carolus de Vischstraat 18,  8200  Sint- Andries 
Dhr. A. Deceuninck – ℡ 050 / 31.69.23 
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 
 

Diakenen 

Mevr. M. Lammens – ℡ 050 / 39.64.66 
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

Dhr. P. Hellebuck – ℡ 050 / 38.26.86 
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 
Dhr. J. van Groenigen – ℡ 050/38.72.62 

Zandwege 10, 8490 Varsenare 
 
 

Bankrekeningen 
 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 
 

Diaconie 
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
 

VZW Vrienden  
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 

t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 
 

Nederlandse giro  
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC) 
t. n.v. Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
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