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INLEIDEND WOORDJE
In ieder van ons leeft de vonk die God ons in het hart heeft gelegd. Het
kan de vonk zijn van levensvreugde, van bezieling, van inzet. Het is de
vonk van inspiratie en telkens weer nieuwe energie. Gelukkig is het ook
de vonk van inzicht en vernieuwing, soms de vonk van verontwaardiging of de vonk die we nodig hebben om te kunnen herbeginnen. Soms
is die vonk de kleine vlam in ons aarzelend zoeken, het waakvlammetje
dat zich met moeite in leven houdt. Maar in onze goede momenten is
die vonk vol levenslust, we kunnen bergen verzetten en de wereld veroveren. We spreken overtuigend, begeesteren anderen of, indien nodig:
protesteren luid. Vonken van vuur, steekvlammen als levende energie,
het zijn tekenen van Gods vernieuwende kracht.
Ook in het consistoriegebed van de pinksterdienst van 20 mei werd dezelfde gedachte verwoord:
Onze Vader, God en Heer, U geeft uw geest aan uw mensen en een
handvol bange mensen wordt aaneengesmeed tot kerk. Een
jonge kerk met nieuwe ideeën in een oud geworden mediterrane
cultuur. Speels en beweeglijk vlamt de kerk op, God speelt met
vuur tot in de harten van mensen. Mensen warmen zich aan elkaar, leven voor elkaar, een vuurwerk van geest en lichaam,
waarbij de één noch de ander ooit nog wordt zoals voorheen.
De pinkstervlam is speels en beweeglijk en laat niet los. Het beweegt tot liefhebben, zelfs als het pijn doet, zet een mens aan tot
vergeving, tot een telkens nieuw begin. God wij vragen U: geef
ons uw vrede, leg uw vlam in ons hart. Haar aanwezigheid is als
een kriebel in ons binnenste om “ja” te zeggen, om lief te hebben,
en met onze Heer Jezus Christus te versmelten tot één bestaan.
Albert Eversen
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OVERDENKING
Aurelius Augustinus. Uit Belijdenissen Boek X, 38
Laat heb ik U lief gekregen, O schoonheid zo oud en zo nieuw,
laat heb ik U lief gekregen.
Zie U was binnen en ik was in de wereld buiten, en daar zocht ik U.
En zelf ongeordend stortte ik mij op die welgeordende dingen, die U hebt
gemaakt.
U was met mij, maar ik niet met U,
Die dingen hielden mij ver van U die geen bestaan zouden hebben
als ze niet in U bestonden.
U hebt geroepen en geschreeuwd, en mijn doofheid doorbroken.
U hebt mij met uw licht overstraald, en mijn blindheid verdreven.
U hebt mij met uw geur verleid; ik heb haar ingeademd en zucht naar U.
Ik heb U geproefd, en ik honger en dorst naar U.
U hebt mij aangeraakt, en ik ben ontbrand in verlangen naar uw vrede.

Augustinus-handschriften uit de 9de eeuw –
Hertzog-August-bibliotheek Wolfenbüttel.

Augustinus was een rector en filosoof die leefde rond het jaar 400 na
Christus. In zijn boek Confessiones, uit het Latijn vertaald als Belijdenissen, doet hij verslag van zijn geestelijke ontwikkeling die in feite een
zoektocht naar God is. Die beleeft hij als Schoonheid. In deze tekst wordt
zijn geestelijke ommekeer beknopt weergegeven.
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Laat heb ik U lief gekregen, O Schoonheid zo oud en zo nieuw, laat heb
ik U lief gekregen.
Dit gedicht is een liefdesgedicht of beter een liefdesverklaring. Het is bijzonder, omdat de verliefdheid van de dichter zich niet op de schoonheid
van een bepaalde persoon richt, maar op de Schoonheid zelf, de bron van
al wat schoon is. Vandaar dat hij haar zo oud en zo nieuw noemt. Als
oorsprong van alle schoonheid manifesteerde zij zich niet alleen in het
verleden, maar vernieuwt zij zich ieder moment voor degene die er oog
voor heeft.
Zie U was binnen en ik was in de wereld buiten, en daar zocht ik U. U
was met mij, maar ik niet met U.
De dichter heeft laat ingezien dat hij in zijn zoeken naar schoonheid de
verkeerde weg bewandelde. Om dit te verduidelijken gebruikt hij de retorische tegenstelling. Hij zocht de schoonheid buiten, terwijl ze binnen
was. Die ruimtelijke aanduidingen binnen en buiten zijn hier moeilijk
letterlijk te nemen, maar moeten wel betrekking hebben op de instelling
van de dichter zelf. Ze geven aan dat hij lang buiten zichzelf heeft geleefd
voordat hij inzag dat hij terug moest keren naar zijn eigen innerlijk om
de schoonheid in haar volheid te beleven. De dichter was vervreemd van
zijn oorspronkelijke kern, die het alleen mogelijk maakt Schoonheid in
haar ware wezen te ervaren.
En zelf ongeordend stortte ik mij op die welgeordende dingen, die U hebt
gemaakt. Die dingen hielden mij ver van U die geen bestaan zouden hebben, als ze niet in U bestonden.
Hoe is het te verklaren dat de dichter er zo lang over gedaan heeft om
de ware aard van de schoonheid te ontdekken? Hij was buiten; dat wil
zeggen dat hij het zwaartepunt van zijn zoeken naar schoonheid in de
wereld buiten hem heeft gelegd. En daarmee heeft hij zich gebonden aan
de zintuiglijke, materiële wereld. Eenmaal buiten valt het moeilijk terug
te keren naar binnen, naar het besef dat alle dingen hun schoonheid ontlenen aan een gemeenschappelijke bron van ordening. Door te veronderstellen dat ze slechts in zichzelf bestaan miskende de dichter de
schoonheid van de dingen waarop hij zich vol ijver stortte, namelijk de
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wezenlijke relatie met hun maker. En door die houding zag hij de dingen
niet zoals ze in diepste wezen zijn.
De dichter is als filosoof beïnvloed door het wereldbeeld van Plato en
van diens volgeling Plotinus. Het gaat daarbij om de wijze waarop de
zintuiglijke werkelijkheid moet worden gezien. In die visie is wat men
met de zintuigen waarneemt slechts een afschaduwing van een veel grotere, meer geestelijke werkelijkheid. Wie buiten leeft kent slechts beperkte afbeeldingen van die totale werkelijkheid en is om zo te zeggen
blind. Wie die in haar volheid zien wil, moet zich omdraaien en naar
binnen keren. Het principe om schoonheid te ervaren blijkt dus in het
licht van het eigen bewustzijn te liggen.
U hebt geroepen en geschreeuwd, en mijn doofheid doorbroken.
U hebt mij met uw licht overstraald, en mijn blindheid verdreven.
U hebt mij met uw geur verleid; ik heb haar ingeademd en zucht naar U.
Ik heb U geproefd, en ik honger en dorst naar U
U hebt mij aangeraakt, en ik ben ontbrand in verlangen naar uw vrede.
Het tweede deel geeft de overgang weer naar die nieuwe ervaring van
de totale werkelijkheid. Hoewel het een innerlijke, geestelijke ervaring
is, is het opmerkelijk dat de dichter niettemin gebruik maakt van zintuiglijke beelden. Alle vijf de zintuigen worden in deze passage verruimd beleefd. Door de overrompelende ervaring van de totale Schoonheid beseft de dichter waar alle zintuigen in diepste wezen op gericht
zijn. Het betekent dat de dichter de zintuiglijke wereld niet afwijst ten
gunste van de geestelijke, maar dat hij ze als doorgang ziet naar die volkomen schoonheidservaring. De schone dingen houden hem nu niet
meer verre van de Schoonheid zelf, maar verwijzen naar haar en voeden
zijn verlangen haar in haar volmaakte schoonheid te genieten.
Kees Diekstra, Augustinus Confessions Book Ten
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TERUGBLIK OP PINKSTEREN, Pinksteren symbolisch verbeeld.
De Pinksterdienst van 20 mei had

een feestelijk tintje. Op deze feestelijke dag werden de lezingen
symbolisch verbeeld aan de hand
van een liturgische kijktafel. De
lezingen van deze zondag waren
Gen 8:1-18 en Joh 20:19-31. Wat
beide lezingen met elkaar verbindt is Gods Geest, die als een
frisse wind door het leven van
mensen wil waaien. De Genesislezing vertelt hoe na het verwoestende water, de grote vloed,
de aarde weer tot leven komt.
Met het waaien van zijn Geest,
geeft God zijn schepping een
nieuwe kans, zodat de aarde kan
herademen, opnieuw tot bloei
kan komen. Dit is symbolisch verbeeld op de kijktafel. De Geest van God,
is in de vorm van een duif neergestreken op de nieuwe aarde; achter de
steentjes schiet het groen omhoog, en de boom die weer tot bloei komt
zit vol lentebloesem. De groene twijgjes, die de vogel Gods heeft meegebracht, zijn teken van Gods nieuwe verbond. Op de kijktafel brandt ook
een rood kaarsje; een pinkstervlammetje dat warmte geeft; ze danst in
de wind en lijkt beweging uit te stralen. Het vlammetje verwijst naar de
Johanneslezing, waar diezelfde Geest gesloten deuren opent. Na de
kruisdood hebben de leerlingen zich opgesloten in een kamer, met de
ramen en deuren potdicht gestopt. Maar dezelfde Geest, breekt open
wat verstokt en verstijfd is in die donkere ruimte van angst. En dan is
Jezus daar, die hen met een woord van vrede weer op weg zet. “Ik wens
jullie vrede”, klinkt het tot drie keer toe. Met deze liefdevolle woorden,
wordt het hart verwarmd, en kunnen zij weer in beweging komen. Pinksteren is ook een feest van hoop. Verlammende angst wordt opengebroken tot liefdevolle vrededienst, waar ook de leerlingen van mogen getuigen.
Jannica de Prenter
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IN MEMORIAM AUGUSTE LAGAUW
Op zaterdag 26 mei 2018 is
August, de man van
mevr. Johanna Wage
op 82-jarige leeftijd
overleden.
We bidden als gemeente
Johanna en haar familie
Gods zegen en steun toe
in deze droeve tijd.
De begrafenisdienst vond plaats in onze kerk 't Keerske op vrijdag 1 juni. Dr. Jannica de Prenter ging voor in deze dienst.
We zagen August in de kerk samen met Johanna bij feestelijke
gelegenheden. Gemeenteleden maakten regelmatig met hem
een praatje als zij hem ontmoetten op zijn vertrouwde plaats
op de Burg, in zijn mooie stad Brugge die hij in zijn hart gesloten had.
Op de uitvaartdienst werd volgend gedicht aan August opgedragen:

Rust nu maar uit – je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit – je taak is af gekomen;
vandaag heeft God de kroon op ’t werk gezet
dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen.
De zin was af. God heeft een punt gezet.
Maar ’t valt ons moeilijk om de zin te vatten
van ’t zwijgen van je laatste harteklop.
Misschien alleen maar dit: de afgematten
en moeden varen als met arendsvleugelen op…
Rust nu maar uit – Nel Benschop
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VAN DE KERKENRAAD
Persvoorstelling XPLORE BRUGES “ Gesloten / open deuren”
op 24 mei 2018 in onze kerk ’t Keerske.
Op vraag van mevr. Katrien Steeland, verantwoordelijke van de Erfgoedcel,
ontvingen we in onze kerk de burgemeester, de schepen van diversiteit,
mensen van de betrokken stadsdiensten en de mensen van de pers.
Mevr. Dany Constant sprak een hartelijk welkom aan iedereen uit.
Daarna was het aan burgemeester Renaat Landuyt die uitleg gaf over de
app en hij sprak zijn dank uit aan de mensen die deze app gemaakt hadden.
Katrien interviewde enkele mensen: Adriën Deceuninck van onze kerk,
Reverend Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse kerk en deken Jan Tilleman van de Katholieke kerk.
Vervolgens kreeg de schepen van diversiteit, dhr. Dirk Defauw, het woord.
Het was in tegenstelling tot de burgemeester niet zo lang geleden dat hij
nog eens in een kerk gesproken had. Op Pinksteren las hij het evangelie
voor in de kerk van Sint-Andries. Hij sprak over de mensen in Jeruzalem
die ondanks hun diverse afkomst Petrus konden verstaan en zo iets gemeenschappelijks hadden. Zo ziet hij ook de wandeling langs de verscheidene gebedshuizen in de stad Brugge. Hij bedankte ook de gemeenschappen voor hun bijdrage.
Toen was er het moment voor het maken van de foto's buiten voor de kerk.
Als besluit van deze persvoorstelling werd iedereen door onze kerk uitgenodigd op een bescheiden receptie.

Zie ook: /www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/een-app-brengt-je-langs-verschillende-brugse-gebedshuizen
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VAN DE VRIENDEN
Fancy Fair in ’t Keerske
Op zaterdag 5 mei was het dan zo ver: de door de vzw “ De Vrienden” geplande fancy fair kon beginnen. De eerste vrijwilligers meldden zich al om
9u, velen met home made gebak, om straks geld in het laadje te krijgen
voor ons goede doel: de M.U.G. heli. De dagen, die hieraan vooraf gingen,
waren op z’n minst hectisch te noemen. Drie dagen lang werden spulletjes
voor de prondelmarkt aangebracht, gesorteerd, gekeurd en getaxeerd. De
tombolaloten werden genummerd en tentoongesteld. De planken, schragen, tafels en parasol werden uit hun schuilplaatsen gehaald en grondig
schoongemaakt. De stoelen in de kerk werden letterlijk opgehoopt om
plaats te maken voor dé verkoopstunt van het jaar. De dag beloofde prachtig te worden: niets dan zonneschijn! Wat frisjes, dat wel, maar een kop
warme koffie was als een balsem voor onze koude handen.
Om 10u precies zwaaide de deur van ’t Keerske open en meteen kondigden
de eerste nieuwsgierigen zich aan: de “vroege kopers”, weet u wel! En kopen werd er inderdaad gedaan en taart gegeten ook en blijkbaar smaakte
het verrukkelijk. De tafeltjes en stoelen buiten in de straat werden met
mooie regelmaat bezet en tegen de middag vloeide de cava al rijkelijk.

De namiddag werd nog drukker. Ook een aantal toeristen vond de weg
naar de kerk…en naar de taarten. Kortom, het werd een leuke bedoening,
waar zowel publiek als inrichters een goed gevoel bij hadden.
We hielden ons netjes aan de afspraken met de stad Brugge en de politie
en om 18u verdwenen tafels, stoelen, parasol, taarten, vuile vaat en …..
geldkoffertjes naar binnen. Er werd door de inrichters afgesproken om de
niet-verkochte spullen op te bergen tot de braderie van september in de
Philipstockstraat en er dan weer in te vliegen …voor het goede doel!!
De Brugse Kerkbode,
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De goede verkoop en een aantal giften brachten uiteindelijk € 850 op, dank
zij de inzet van alle deelnemers, die ik, in naam van het vzw-bestuur, nogmaals van harte wil danken. Ze hebben allen, naar vermogen, fantastisch
werk geleverd

Dany Constant
Terugblik op kaas- en wijnavond.
Op 26 mei organiseerde de VZW De Vrienden de jaarlijkse kaas- en wijnavond in ‘t Keerske.
Er waren 32 personen aanwezig, waaronder Jannica de Prenter en haar
echtgenoot Marco.
Jannica maakte enkele foto’s.

Met dank aan de familie Buijs en Constant voor de organisatie.
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UITGANGSCOLLECTES
Naast de collectes tijdens de dienst (Kerk, Diaconie) hebben we
ook aan de uitgang altijd nog een collecte. Ongeveer de helft van
deze collectes is voor diaconale doelen. De andere helft voor
Kerk en Zending (zendingsdoel van de centrale kerk) en valt onder de Bestuursraad (“Kerkfabriek”) met als penningmeester
Dhr. Leendert Holleman. Hij zorgt ook voor onze contacten met
de Stad Brugge over financiële zaken betreffende kerkwerking en
-gebouw.
De opbrengst van de diaconale uitgangscollectes wordt nog
verhoogd met een bedrag uit de algemene diaconale middelen
tot een rond bedrag dat ongeveer overeen komt met het bedrag
uit de begroting. Het totaal wordt dan overgemaakt naar het
goede doel. De diaconie heeft een kleine reserve, maar streeft er
naar om het geld dat binnenkomt hetzelfde jaar nog te besteden
aan diaconale doelen binnen onze gemeente en daarbuiten.
Voor de diaconie zijn er in de komende periode (twee maanden)
bij de uitgang drie collectes voor goede doelen. Hierbij vindt u
in het kort informatie over deze organisaties. U kunt meer op
hun websites vinden.

zondag 29 juli
SDV (Oostende) stond vroeger voor Sociale Dienst voor Vreemdelingen en is in 1982 opgericht op initiatief van van enkele leden
van de VPKB. Zij waren in Antwerpen en Brussel actief in het
Protestants Sociaal Centrum (PSC). Deze centra bestaan nog
steeds.
Er is in de loop van de jaren veel veranderd, maar ook nu zijn er
enkele leden van onze kerk lid van de beheerraad . Inmiddels zijn
Andries Boekhout (VPKB pionier in Oostende) en zijn echtgenote
Alida er ook vrijwilliger. De naam is veranderd naar Samen DiVers, de middelen komen vooral van de overheid, maar onze
steun is van harte welkom.
Op de website (www.sdv.be) geven ze hun missie en projectwerk
als volgt aan:
De Brugse Kerkbode,
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“De SDV is een onafhankelijke welzijnsorganisatie die projecten
opzet met en voor etnisch-culturele minderheden met als doel
een gelijkwaardig samenleven.
We streven naar eenheid in diversiteit en de garantie van de sociale grondrechten.
Onze missie vertaalt zich in een projectwerking die zich situeert
rond 2 pijlers : Taal en integratie en Gekleurde armoede”.

zondag 22 juli
Bethesda is een christelijk centrum dat hulpverlening en vorming biedt in Vlaanderen. Bethesda is ontstaan in 1979 als
christelijk opvangwerk. Er zijn nu centra voor ambulante hulpverlening in Genk en in Antwerpen.
Op hun website ( www.bethesda.be ) schetsen ze de nood als
volgt:
“Echtscheidingen, problemen met tieners, conflicten op het
werk, verslavende gewoonten, geen eigenwaarde voelen, niet voor
jezelf op komen, herinneringen die je achtervolgen en blokkeren,
schuld en schaamtegevoelens…. Het lijkt wel of onze problemen
de toon zetten van ons leven”.
Bethesda wil, vanuit het evangelie, door vorming en hulpverlening een positief perspectief op het leven bieden, zodat men weer
grip op het leven krijgt, tot kwaliteitsvolle relaties in staat is en
met succes zijn/haar levenstaak kan vervullen.

zondag 8 juli
Protestantse Solidariteit ( www.protestantsesolidariteit.be)
is de ontwikkelingsorganisatie van de VPKB. Sinds kort is ook
“Ik Help een Kind” een project dat onder Protestantse Solidariteit
valt. Voor steun rekent de organisatie vooral op bijdragen van
onze kerken en kerkleden in de vorm van giften en nalatenschappen. Eerder dit jaar vond u in de kerkbode al een artikel over dit
goede doel dat ook tijdens het 40-jarig bestaan vorig jaar in onze
kerk de nodige aandacht kreeg.
Jan van Groenigen, Penningmeester diaconie.
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VORMING KERKENRAAD
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BIJBELEVENT ZEVENKERKEN

Liefde in de Bijbel
Bijbelevent zaterdag 30 juni 2018
van 10.00 u. tot 18.00 u. Abdijdomein Zevenkerken
Gratis deelname.
Instap mogelijk op elk uur van de dag.
Zie programma: https://gallery.mailchimp.com/9096606599ea8b11bb1a8a65f/files/0beb7e68-ba59-4b03-9101-592d2482ccdd/Bijbelevent_2018_programma_versie_E.pdf
Flyers zijn aanwezig in de kerk
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MET PROJOP NAAR HONGARIJE
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Op 30 mei 2019 zal de algemene kerkvergadering worden georganiseerd. Ditmaal door het district Oost- en West-Vlaanderen. Maar nu met
een nieuwe naam, die weergeeft dat we er feestelijke dag van willen maken: ProFest. Dit feest gaat volgend jaar door in de mooie stad Gent, op
de Technologiecampus Odisee.
Het thema van 2019 zal zijn:

Veelkleurig & meerstemmig
De VPKB wordt in haar veelkleurigheid en meerstemmigheid gevierd.
We willen de unieke stemmen en kleuren van de lokale VPKB in de
schijnwerpers zetten. In ontspannen en feestelijke sfeer vieren we dat
we elkaar mogen ontmoeten en kennen als wederzijdse geschenken, elkaar verrijkend en opbouwend.
Zo een feest kunnen en willen we niet alleen voor de kerken organiseren. We willen die met de kerken organiseren. Ook met uw kerkgemeenschap. Graag zouden we op ProFest ook iets zien van de prachtige kleuren en stemmen die uw gemeente rijk is. We vragen u dan ook om in
ieder geval al eens in de kerkenraad na te denken over wat u zou willen
laten zien van uw kerk. Is er een workshop die u zou kunnen organiseren? Is er muzikaal talent dat ten gehore gebracht kan worden? Zijn er
creatieve mensen die hun culinaire of artistieke talenten zouden kunnen
meebrengen?
We hopen samen met u een prachtige dag te kunnen vormgeven, en zien
er naar uit u te ontmoeten op deze dag. Zet 30 mei alvast in uw agenda.
Met hartelijke groet, Namens het district Oost- en West-Vlaanderen,
De Profest werkgroep
De Brugse Kerkbode,
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EREDIENSTEN ~ 10.00 UUR
ZONDAG 3 JUNI
Predikant

Dr. J. de Prenter
proponent VPKB

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Mevr. M. Lammens
Open Deuren Weekends
Fam. A. Deceuninck
ZONDAG 10 JUNI

Predikant

Dhr. A. Boekhout
kerkelijk werker in Oostende

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Mevr. Lieve Vercruysse
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Mevr. H. Coudijser & M. Lammens
ZONDAG 17 JUNI

Predikant

Dr. J. de Prenter
proponent VPKB

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. Dimos de Beun
Mevr. C. Bauwens
Protestantse Theologische Faculteit
Fam. W. ten Kate
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ZONDAG 24 JUNI: KINDERNEVENDIENST
Predikant

Ds. W. in ’t Hout
Predikant in Doorn (NL)

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. Anja van Holst
Mevr. M. Lammens
Kerk
Dhr. A. Eversen & Mevr. Moghadam

ZONDAG 1 JULI: HEILIG AVONDMAAL
Predikant

Ds. C. Bultinck
voormalig gevangenispredikant VPKB,
algemeen secretaris Adventkerk.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Dhr. José Tant
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Zending
Fam. P. Luteijn

ZONDAG 8 JULI
Predikant

Dhr. Sette
theoloog uit Roeselare

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Mevr. C. Bauwens
Protestantse Solidariteit
Fam. J. Klifman
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ZONDAG 15 JULI
Predikant

Dhr. J. Delameillieure
predikant van de Adventkerk
(Brugge, Antwerpen)

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. Lieve Vercruysse
Mevr. M. Lammens
Kerk
Mevr. J. Lagauw-Wage
ZONDAG 22 JULI

Predikant

Ds. M. Hazeleger
predikant van de PKN Beilen (NL)

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Mevr. Anja van Holst
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Bethesda
Fam. W. Buijs
ZONDAG 29 JULI

Predikant

Mevr. M. Knetemann
communicatie verantwoordelijke
van de VPKB

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. José Tant
Mevr. C. Bauwens
SDV Oostende
Fam. J. van Groenigen
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ZONDAG 5 AUGUSTUS: HEILIG AVONDMAAL
Predikant

Ds. G. Schouten
emeritus predikant (Berchem),
oud-predikant Brugge

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. A. Deceuninck

Koffiedienst loopt als volgt door: 12 augustus Mevr. H. Coudijser
& M. Lammens. 19 augustus Fam. W. ten Kate. 26 augustus
Dhr. A. Eversen&Mevr. Moghadam. 2 september Fam. P. Luteijn. 9 september Fam. J. Klifman. 16 september Mevr. J.
Lagauw-Wage. 23 september Fam. W. Buijs. 30 september
Fam. J. van Groenigen. 7 oktober Fam A. Deceuninck. 14 oktober Mevr. H. Coudijser & M. Lammens. 21 oktober Fam. W. ten
Kate. 28 oktober Dhr. A. Eversen&Mevr. Moghadam. 4 november Fam. P. Luteijn.
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten
en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.

AGENDA
➢ Iedere donderdagavond - 20.00 uur in ‘t Keerske: Catechese/Bijbelstudie voor mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Dit om hen in te wijden
in de christelijke traditie.
Dit wordt geleid door dhr. Andries Boekhout uit Oostende.
➢ 23 juni – 10.00 uur: Districtsvergadering in Geraardsbergen.
➢ 30 juni - hele dag: Bijbelevent Zevenkerken, zie elders in
dit blad.
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VOOR DE KINDEREN
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KERKENRAAD
Predikant
Sinds 1 oktober 2017 is onze gemeente vacant.
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

