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INLEIDING
U vindt in dit nummer impressies van de Lutherreis. En
verder het nieuws uit de VPKB en het gemeentenieuws met
de aankondiging van activiteiten.
Frans van der Sar
IMPRESSIES VAN DE LUTHERREIS
Het blijft verrassend hoe een bezoek aan historische
plaatsen je dichter bij de mensen kan brengen, die er
hebben geleefd, dan boeken het kunnen doen. Dat was ook
de ervaring van de VPKB-groep die begin april naar het
Lutherland toog: 45 gemeenteleden uit Brugge, GentCentrum, Boechout, Roeselare, Sluiskil, de Kruispoortgemeente in Brugge en twee priesters en
een
Rooms-katholiek
echtpaar. We verbleven op de Ländliche
Heimvolkshochschule
Kloster Donndorf waar
een studievriend van
mij, Arno Brombacher,
al 25 jaar directeur is.
Hij was onze reisgids, af en toe bijgestaan door zijn
echtgenote. Hij is bestuurlijk actief in de Thüringse
Landskerk hetgeen ons naast zijn kennis van het
Lutherland een insider-perspectief bood op het kerkelijk
leven in deze deelstaat. Voor de “Wende” was hij al veel in
Oost-Duitsland en hij kon ons ook een beeld geven hoe
ingrijpend de veranderingen zijn geweest die dit deel van
Duitsland heeft doorgemaakt.
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Allstedt en Eisleben.
Wij begonnen het programma met een bezoek aan Allstedt
en Eisleben. Allstedt is de plaats waar Thomas Müntzer
predikant was en de fameuze vorstenpreek heeft gehouden.
Daarover schreef ik in het vorige kerkblad. We bezochten
de Pfalz in Allstedt. Een Pfalz dient als tijdelijke residentie
voor de landsvorst die als alleenheerser zijn gebied
voortdurend doorkruist om het te besturen en er recht te
spreken. Het laat het autocratische
karakter zien van het bestuur in
het toenmalige duitse land en
maakt begrijpelijk waarom het
beginsel “cuius regio, eius religio”,
”wiens gebied, diens gebed” later
het uitgangspunt werd dat een
zekere mate van godsdienstvrede
moest bieden. De Pfalz in Allstedt is
een mooi oud gebouw dat iets van
zijn middeleeuwse sfeer bewaard
heeft; en er is de zaal waar Muntzer zijn vorstenpreek heeft
gehouden.
Eisleben tooit zich net als Wittenberg gaarne met het
voorvoegsel ‘Lutherstadt’. Het rivaliseert met Wittenberg
dat zich erop voorstaat de enige echte Lutherstad te zijn.
Eisleben maakt er aanspraak op vanwege het feit dat
Luther er geboren en gestorven is. Maar het gaat gebukt
onder het betreurenswaardige feit dat zowel van het
geboortehuis als het sterfhuis van Luthers weinig is
overgebleven dat origineel is. We bezochten het
‘gereconstrueerde’ geboortehuis dat in 1689 bij een
stadsbrand tot de grond toe was afgebrand. Die
‘reconstructie’ heeft weinig met het oorspronkelijke huis te
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maken, maar goed: het is toch de plek! Wat nu als het
sterfhuis geldt is waarschijnlijk niet eens dat! We hebben
het ‘sterfhuis’ dus maar gelaten voor wat het is.
Het bezoek aan de doopkerk van Luther was interessant,
al is ook dit gebouw grootendeels na de doop van Luther
opgetrokken. Het onderste gedeelte van de toren is ouder.
Omdat het doopvont vaak bij de ingang staat, onder de
toren, is het waarschijnlijk de plaats waar Luther is
gedoopt. Het doopvont uit die tijd is teruggevonden en
staat prominent in de
kerk. De predikante van
deze
kerk,
Simone
Carstens, vertelde ons
over de huidige bestemming. De kerk is doopkerk, waarin geen gemeente meer samenkomt
maar waar ieder wordt
uitgenodigd zich zijn of haar doop te herinneren. Voor
velen in het voormalige Oost-Duitsland is dat een
onheuglijke gebeurtenis in hun leven. Een bezoek aan deze
kerk kan ertoe leiden dat het toch weer een persoonlijke
betekenis krijgt.
Het gebouw is prachtig heringericht. Er is een doopbron en
mensen kunnen kiezen zich daarin te laten dopen. De vloer
is bijzonder: een patroon van vele cirkels die elkaar
kruisen. Ze gaan uit van de doopbron. Maar er zijn ook
cirkels met een grotere omvang waarvan het middelpunt
ver buiten de kerk ligt en naar God verwijst. Ik vond het
een inspirerende en moderne symboliek. Een lid van onze
groep, Anja van Holst, mocht op het orgel spelen.
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Wittenberg
De tweede dag bracht ons naar Lutherstadt Wittenberg,
dat zich volgens mijn vriend toch een beetje irritant als het
Vaticaan van de Reformatie gedraagt. Maar er zijn zeer
indrukwekkende dingen te zien! Er is het voormalige
Augustijnerklooster dat door Frederik de Wijze in 1524 aan
Luther als woonhuis werd gegeven. Velen zijn er tijdens
zijn leven te gast geweest of hebben er met hem gewoond.
Het is nu een museum met een collectie die zeer de moeite
waard is. In het museum is de Lutherstube nog
grootendeels in originele staat, de plaats waar vele
geanimeerde tafelgesprekken hebben plaatsgevonden.
Niet ver van het Luther-museum staat nu het Asisipanorama. Yadegar Asisi is een schilder die zich
gespecialiseerd heeft in panorama’s. Het biedt de illusie
van een bijna fotografische momentopname van de stad
Wittenberg in de tijd van Luther. De mensen die worden
afgebeeld zou je buiten op straat kunnen tegenkomen.
Daarom kon ik er zelf niet zo in geloven; het bleven voor
mij verklede mensen. Schilders als Rembrandt en Vermeer
kunnen even realistisch mensen van vlees en bloed
neerzetten, maar toch het geheim bewaren waarin zij door
het tijdsverschil anders zijn dan wij. Maar als panorama is
het prachtig gedaan.
In de Stadskerk Onze Lieve Vrouw heeft Luther vaak
gepreekt. Het altaarstuk maakt zichtbaar hoezeer de
Reformatie een andere ervaring van de kerk stichtte. Het
benedenstuk van het altaar, geschilderd door
Lucas
Cranach de Oudere, laat Luther zien die de gemeente
toespreekt vanaf de preekstoel. Tussen hem en de gemeente staat de gekruisigde Christus. Het is een volstrekt
aardse realiteit die wordt afgebeeld en niet een hemelse
zoals vaak bij altaarstukken in Rooms-Katholieke kerken.
De Brugse Kerkbode,

MEI 2017, bladzijde 4

De kerk van de Reformatie bemiddelt niet tussen hemel en
aarde. Ze is aards en in de aardse realiteit verkondigt ze de
gekruisigde Christus als openbaring van Gods liefde en
genade.

Ook de Slotkerk, met de deur waaraan Luther zijn 95
stellingen zou hebben geslagen en de graven van Luther en
Melanchton, is een plaats die stil maakt. Het interieur is
helaas in de 19e eeuw in neogothische stijl heftig
opgepoetst en doet voor Bruggelingen dus vertrouwd aan.
De 19e eeuw heeft Luther op een voetstuk geplaatst. Uit die
tijd stammen de kloeke standbeelden van Luther die je in
veel Duitse steden tegenkomt. Na de Napoleontische tijd
zagen duits-nationalistische stromingen in Luther de
belichaming van een hernieuwde Duitse identiteit. Vooral
rond de herdenking van het sterfjaar in 1846 en van zijn
geboortejaar in 1883 is er veel vernieuwd en verbouwd
naar de smaak van de tijd. Dat is in Wittenberg goed te
zien, o.a. in de Slotkerk.
Onze tijd is anders. Het straatbeeld in Wittenberg komt
vervreemdend over in dit herdenkingsjaar. Er is geen
etalage zonder verwijzing naar Luther: Luther tussen de
chocola, tussen cosmetica-producten, enz. Je kunt het zo
gek niet bedenken.
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Er is een Playmobil-figuurtje uitgebracht dat Luther
voorstelt en het meest verkochte figuurtje ooit schijnt te
zijn in Duitsland. `Er is ook een Luther badeendje
maar die was al uitverkocht. Ik vrees dat het een
beetje symbolisch is voor de geestelijke statuur van Luther
in het huidige tijdsgewricht.
Erfurt
Op de derde dag waren we in Erfurt. ‘s Morgens was er een
indrukwekkende rondleiding door het Augustijnerklooster
waar Luther ingetreden is om monnik te worden. Het is
een prachtige, vredige plek en toch heeft Luther er niet de
geestelijke rust gevonden die hij zocht.
In 2011 was paus Benedictus XVI op bezoek in Duitsland
en bij die gelegenheid deed hij ook Erfurt aan, een
katholieke enclave in een protestantse regio. Het is een
mooie stad die tijdens de Tweede Wereldoorlog grootendeels gespaard gebleven. De bombardementen waren niet op de
schaal van andere duitse steden die
vrijwel geheel werden verwoest. De
paus bezocht het Augustijnerklooster en er vond een oecumenisch
gesprek
plaats
in
de
kapittelzaal. Hij werd ontvangen
door Ilse Junkermann, de vrouwelijke
bisschop
van
MiddenDuitsland, gescheiden en hertrouwd. De Thuringse
Protestantse kerk schiep er een zeker plezier in, naar mijn
studievriend vertelde. Voor paus Benedictus was het een
ongemakkelijke ervaring. ‘Googelen’ leverde geen foto op
waarop ze naast de paus staat; iets dat blijkbaar absoluut
moest worden vermeden.
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’s Middags was er een rondleiding door het mooie Erfrurt
met zijn Krämerbrücke en zijn bijzondere
middeleeuwse synagoge. In de groep
waarin ik meeliep deed de gids erg zijn
best de dames te behagen hetgeen door
hen zeer wel kon worden gewaardeerd.
Wartburg
Op de terugreis deden we de Wartburg aan. Het oude
kasteelgebouw is een bolwerk van 19e eeuwse duitse
romantiek geworden maar van de Lutherstube zijn ze
gelukkig afgebleven. Hoeveel van het interieur van dit
kamertje oorspronkelijk, is onzeker. Luther verbleef er als
jonker Jörg en in de laatste maanden vertaalde hij er het
Nieuwe Testament in het Duits. De tafel en stoel zijn in
ieder geval niet origineel. De tafel is
splinter bij splinter
afgevoerd door pelgrims omdat ze goed
tegen kiespijn zouden
helpen. Een profanisering die niet zo ver
afstaat van de Luther
badeend. Ik hoop dat
de walviswervel, die Luther als voetbankje diende, wel
origineel is. Een teken van Jona voor hem. Luther moet
zich incognito en hoog op die berg in dat kleine kamertje
een beetje als Jona in de walvis hebben gevoeld.
De inktvlek, volgens de overlevering ontstaan omdat hij de
duivel een inktpot naar de kop gesmeten heeft, is niet meer
zichtbaar: ook afgelikt en afgeschraapt door pelgrims. Het
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is waarschijnlijk niet echt gebeurd maar het is wel een
goed symbolisch verhaal. In dat kleine kamertje heeft hij
zich schrijvend en vertalend de duivel van het lijf gehouden.
Slot
En zo bleek het toch bijzonder om op zulke plaatsen zelf te
zijn. Erg druk was het niet. Hopelijk wordt het dat nog
deze zomer, want de regio kan het goed gebruiken. Mijn
studievriend maakte melding van een zekere Luthermoeheid in Duitsland. Ze zijn er al zo lang mee bezig,
waardoor het Reformatieherdenkingsjaar in Duitsland niet
de climax wordt die het had moeten zijn. Toch brengt dit
herdenkingsjaar de betekenis
van de Reformatie opnieuw in
het licht en breed onder de
aandacht.
Aan
RoomsKatholieke zijde is er zeer
serieuze belangstelling voor.
Daarover wil ik in een volgend
kerkblad iets schrijven. We hebben onze reis in de oude
kloosterkerk afgesloten met een oecumenisch avondgebed
met voorgangers uit verschillende kerken.
Frans van der Sar

NIEUWS UIT DE VPKB
Nieuws uit het district Oost- en West Vlaanderen
Onder de behoedzame maar doortastende leiding van onze
voorzitter, ds. Buzogàny, is het districtsbestuur de afgelopen maanden op diverse vlakken actief geweest.
In Denderleeuw werd ds. Smits uit Dendermonde aangesteld
als consulent, in het vooruitzicht van het aanstaande verDe Brugse Kerkbode,
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trek van ds. Remport. Voor Ieper werd Wim Buys, voormalig
districtsvoorzitter, aangesteld als waarnemer die regelmatig
rapporteert aan het districtsbestuur. Dat geldt ook voor
Brugge, waar het districtsbestuur eveneens het consulentschap waarneemt en op de hoogte wordt gehouden door een
waarnemer. Voor ds. Van der Sar, die vanaf 1 oktober van
een verdiende rust geniet, is de afscheidsdienst in Brugge
gepland op zondag 24 september om 15.00 uur.
Twee kerkelijk werkers staan klaar om hun werk aan te
vatten. Op 21 mei wordt Andries Boekhout in Oostende
bevestigd en kan er na de verkoop van het voormalige
kerkgebouw starten in een mooie kapel die door de Katholieke kerk op zondag niet wordt gebruikt. Een week later,
op 28 mei, wordt in Gent Rabot Eefje Van der Linden als
predikant ingezegend, om halftijds het vormingswerk in
Vlaanderen voor de VPKB te leiden en halftijds gevangenisaalmoezenier te zijn.
Wanneer u dit leest is de voorbereiding van de Synode op 6
mei zo goed als klaar, mede dankzij de 11 ingediende enquêtes over de financiële leefbaarheid die onze penningmeester Riek ten Kate minutieus heeft samengevat. Ook
tijdens de Synode zullen wij met onze 9 stemgerechtigde
leden en 2 vrijwilligers in het moderamen actief mee bouwen aan de toekomst van de VPKB.
Namens het district,
Rudy Liagre, secretaries
OPEN DEUR DAG VAN DE FACULTEIT
Woensdag 17 mei 2017 om 15u zet de Protestantse Faculteit weerom de deuren wagenwijd open. Dan krijgt men
uitvoerig de kans om het grotendeels gerenoveerde gebouw
te bezichtigen en enkele openbare lessen bij te wonen. TijDe Brugse Kerkbode,

MEI 2017, bladzijde 9

dens de Open Deur Dag zal het Lutherjaar aandacht krijgen onder de noemer: De lente van een nieuw idee, het begin van de Reformatie.
Er wordt kort aandacht besteed aan de nieuwe publicatie
van decaan Prof. J. Temmerman die een godsdienstfilosofisch overzicht van het reformatorische denken en haar
doorwerking presenteert. Aansluitend zal Prof. D. Lambers-Petry een schets geven van de eerste stappen prille
stappen van de Reformatie in Heidelberg en Antwerpen.
Daarna vertelt musicoloog en aanstaand theoloog Mar van
der Veer over Luther, Bach en het Magnificat. De dag
wordt afgesloten af met een glas en verdere kennismaking.
Adres: Bollandistenstraat 40, 1040 Brussel Metrostation :
Montgomery
PROTESTANTSE KERK HERSTART IN OOSTENDE
Een open gemeenschap rondom de Bijbel, dat is wat de
Protestantse Kerk in Oostende wil zijn. Zondagmiddag 21
mei a.s. om 15:00 uur
zal de nieuwe voorganger van deze kerk bevestigd worden. De
Protestantse Kerk is
geen nieuw gezicht op
de kerkelijke kaart van
Oostende: de geschiedenis van de Protestanten in Oostende begon al in de 16e eeuw. Nu na twee
jaar vacaturetijd is er weer een nieuwe voorganger, Andries
Boekhout, die als taak heeft de kerkgemeenschap nieuw
leven in te blazen. Voorwaar geen eenvoudige taak, maar
met de Zegen van Boven, heeft hij samen met zijn vrouw
Alida de verwachting dat dit mogelijk moet zijn. Wij zijn
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zeer dankbaar dat de kerk gebruik mag maken van de Kapel Hazegras. Daar zullen twee keer in de maand een protestantse eredienst en bijbelavonden gehouden worden. Iedereen is daar welkom, zeker ook diegenen die zo hun kritische vragen hebben bij die oude Bijbelverhalen en die
zich afvragen wat deze in onze tijd nog te zeggen kunnen
hebben. Zondagmorgen 4 en 18 juni is er om 11 uur gelegenheid om kennis te maken.
Er is al een website: www.protestantsekerkoostende.be
Andries Boekhout
EEN BIJZONDERE ALGEMENE KERKVERGADERING
In dit bijzondere jaar voor het protestantisme nodigen de
districten Antwerpen-Brabant-Limburg en Franstalig
Brabant namens de VPKB u uit voor de AKV op
Hemelvaartsdag, donderdag, 25 mei 2017
Wat gebeurt er?
9.30u Onthaal met koffie en thee
10.30u Opening van de AKV met een feestelijke dienst
12.15u Lunch in het restaurant van de UCL
14.00u Toneelstuk God, Easme en ik (tot 15u)
14.00u Workshops, 1e ronde
15.15u Musical Protest van de jeugd uit de twee Vlaamse
districten
15.15u Workshops, 2e ronde
16.30u Liturgische afsluiting met de viering van het
Avondmaal
17.00u Einde
Waar gebeurt het?
In Brussel, op de campus van de UCL, bij het Universitair
Ziekenhuis Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe.
E 40 (Brussel-Luik), uitrit 20 'Kraainem', volg
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'UCL Saint-Luc', of Ring, uitrit 2 'Wezembeek-Oppem',
volg 'UCL-Saint-Luc"- Parking aangegeven.
Metro: lijn 1, halte 'Alma', daarna bewegwijzering 'AKV'
volgen.
Wat moet u doen? Inschrijven! Alle nodige informatie
vindt u op het inschrijvingsformulier op het prikbord.

GEMEENTENIEUWS
Verkiezing bestuursraad 23 april 2017
We zien terug op een goede gemeentevergadering. In de
vergadering werden Clarisse Jasper, Heidelbergstraat 98
8210 Loppem en Holleman Leendert, Zomerstraat 14 8310
Assebroek verkozen verklaard als leden van de
bestuursraad.
Ludo Vandamme spreekt over de Calvinistische
Republiek (1878–1584) in Brugge.
Aansluitend kaas- en wijnavond
VZW De Vrienden nodigt u gaarne uit voor de Kaas en
Wijnavond op vrijdagavond 19 mei. Om 17u: start van de
spreekbeurt door Ludo Vandamme, conservator
handschriften en oude drukken Openbare Bibliotheek Brugge.
Om 18u15: aperitief, met aansluitend kaas- en wijnavond
(ruim assortiment kazen, meerdere soorten brood, boter,
fruit, water, koffie met versnapering). Wijn per glas of fles
te verkrijgen aan democratische prijzen
Inschrijven is verplicht en is pas geldig na betaling van 12
Euro voor VZW-leden en/of 15 Euro voor niet-leden. Alle
Gemeenteleden, familieleden en vrienden zijn van harte
welkom. Er is geen beperking qua aantal deelnemers. De
inschrijvingslijst zal uithangen vanaf zondag 23 april.
Betalen kan via overschrijving op het nr. BE 26 0010 1872
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6029 op naam van Constant-Favorin met vermelding “kaas
en wijn” (uiterlijk op 14 mei) of rechtstreeks bij Dany
Constant na de zondagse eredienst op 23 en 30 april.
Het VZW-bestuur beveelt u deze traditionele gezellige
avond ten zeerste aan en hoopt op een massale opkomst
Met vriendelijke groeten,
Dany Constant, voorzitster

KINDERNEVENDIENST
Er is weer kindernevendienst op 28 mei.
AGENDA
Woensdagmiddag 17 mei: Open Deur Dag Faculteit
Vrijdagavond 19 mei 17:00 uur: Kaas- en wijnavond
Zondagmiddag 21 mei 15:00 uur: Bevestiging Andries
Boekhout
Hemelvaartsdag 25 mei: Algemene Kerkvergadering
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website

De Wartburg
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 7 MEI; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F. S. J van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dimos de Beun
Johannes 10: 1-18; Mw. H. Coudyser
Mevr. M. Lammens
Diakonie Israel/Palestina
Mevr. J. Lagauw-Wage
ZONDAG 14 MEI

Predikant

Dhr. Rafael Sette:

Studeerde aan de Protestantse Faculteit in Brussel
en was jaren godsdienstleerkracht. Enkele jaren geleden ruilde hij
“Brugge Die Scone” voor Roeselare

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Anja van Holst
Mw. A. Laureys-Kutsch
Tearfund
Fam. W. Buijs
ZONDAG 21 MEI

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F. S. J van der Sar
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Lieve Vercruysse
Joh. 16,12-24; Mw. A. Klifman
Mevr. C. Bauwens
Kerk
Fam. J. van Groenigen
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ZONDAG 28 MEI; KINDERNEVENDIENST
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Hans Helsen
Johannes 17,1-19; Dhr. P. Hellebuck
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. A. Deceuninck

ZONDAG 4 JUNI; PINKSTEREN
Openingszondag Open Kerken Project
Predikant
Ouderling
Diaken
Hoofdlezing
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Handelingen 2,1-24; Mw. D. Constant
Dimos de Beun
Mw. A. Laureys-Kutsch
Open Kerken Project
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 11 juni
Fam. W. Buijs; 18 juni Fam. J. van Groenigen; 25 juni Fam.
A. Deceuninck; 2 juli Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens

.

Tafelgesprekken in Kloster Donndorf
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Pinksteren

De Brugse Kerkbode,

MEI 2017, bladzijde 16

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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