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INLEIDING
In dit nummer vindt u een homilie die aartspriester Bernard Peckstadt hield tijdens de vesper en artoklasie in de
Gebedsweek voor de Christenen in de Orthodoxe kapel in
de Ezelstraat; het sprak mij erg aan. Ik dank hem voor zijn
toestemming de homilie in ons kerkblad te mogen opnemen. Er is natuurlijk ook het nieuws uit de gemeente. Het
kerkelijk jaar gaat snel. Wij gaan over enkele weken alweer
op weg naar Pasen. De 22e februari is de eerste zondag in
de 40-dagen tijd. Het evangelie van Marcus zal ons leiden.
Over dit evangelie vindt u hieronder een inleiding.
Frans van der Sar

HET EVANGELIE VAN MARCUS
Dit jaar lezen we uit het evangelie van Marcus, het eerste
en oudste evangelie. In de tekst zelf vinden we de naam
van Marcus niet. De toeschrijving komt van een vroege en
gezaghebbende bron: Papias, de bisschop
van Hiërapolis in het begin van de 2e
eeuw. Hij noemt Marcus als auteur en
beroept zich op de apostel Johannes die
volgens Papias gezegd heeft: “Marcus
werd de tolk van Petrus en schreef
nauwkeurig, weliswaar niet in volgorde,
alles op wat hij zich herinnerde van wat
de Heer had gezegd of gedaan. Want
Marcus in de
Sint Salvator
hijzelf (Marcus) had de Heer niet gehoord
en was hem niet gevolgd. (...) Marcus deed er niet verkeerd
aan toen hij aldus sommige dingen uit zijn herinnering
optekende. Want voor één ding droeg hij zorg: niets weg te
laten van wat hij gehoord had en zich daarin niet aan valse
beweringen schuldig te maken”.
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Er wordt een ‘Marcus’ genoemd in de eerste brief van
Petrus (5:13) en ook in brieven van Paulus. In Handelingen
15:37 is sprake van een Johannes Marcus. Als dit één en
dezelfde persoon is heeft deze Marcus de apostel Paulus en
Barnabas vergezeld op hun reizen en later als tolk voor
Petrus gewerkt. Het laatste, de relatie met Petrus, is in de
breedte van de kerk vrijwel onbetwist.
Een unieke en originele schepping
Als beschrijving van het leven van Jezus is het evangelie
van Marcus een unieke schepping. Het probeert de ervaring van de levende aanwezigheid van Jezus mogelijk te
maken voor mensen, die geen ooggetuigen waren. Marcus
zelf was dat ook niet. De schrijver neemt daarom zo min
mogelijk
afstand. Hij probeert te beschrijven wat er
gebeurde en wat Jezus bij deze gebeurtenissen heeft
gezegd. Hij ‘maakt’ ons tot ooggetuigen. Dat geeft aan dit
evangelie een enorme directheid en vaart.
Joodse namen, Aramese uitdrukkingen en Joodse gebruiken worden in dit evangelie altijd verklaard. Het doet
vermoeden dat de schrijver een nietJoodse doelgroep op het oog heeft gehad, die niet vertrouwd was met een
joodse leefwereld en met het Heilige
Land. Verder vinden we in dit evangelie weinig duiding in vergelijking met
andere evangeliën.
Vóór het evangelie van Marcus
Handschrift-illustratie:
bestonden er verzamelingen van uitMarcus met zijn
‘huisleeuw’
spraken van Jezus en er zijn
aanwijzingen dat er een beschrijving van de laatste dagen
van Zijn leven is geweest, de weg naar het kruis. Maar
Marcus was de eerste die het alles samengevoegd heeft tot
een verhaal, ‘het evangelie’ dat geen ander doel heeft dan
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de levende Christus aan de lezers en hoorders nabij te
brengen. Jezus is ‘aanwezig’ in Zijn evangelie. In veel
kerken is het daarom nog steeds gebruik om bij de lezing
uit het evangelie op te slaan.
Nadien zijn er nog andere evangeliën gekomen die deze
unieke en originele vorm van het “evangelie” hebben
overgenomen. De evangeliën van Mattheus en Lukas zijn
gebaseerd op de tekst van Marcus en citeren er letterlijk
uit; maar het zijn toch ook eigen bewerkingen van de
christelijke overlevering over het leven van Jezus. Het
evangelie van Johannes heeft geen aanwijsbare relatie met
het Marcus-evangelie, maar het heeft wel deze vorm: ‘een
evangelie’. De schepper van deze vorm is Marcus.
Toch heeft dit eerste en oudste evangelie niet de eerste
plaats gekregen in het Tweede Testament. De kerk heeft
het evangelie van Mattheus hoger gewaardeerd en in de
meeste handschriften van het 2e Testament als eerste
geplaatst.
De Christelijke theologie is in de loop der eeuwen meer
geinspireerd geweest door het evangelie van Mattheus,
Johannes en Lukas dan door dat van Markus. Pas in de
19e eeuw herontdekte de moderne, niet kerkelijk gebonden
bijbelwetenschap dit evangelie als het eerste en oudste
christelijke getuigenis over Jezus.
Op grond daarvan kon zich een
herwaardering voltrekken die nog
steeds doorgaat. De realistische
onopgesmukte
vertelstijl
van
Marcus spreekt in de 20e en 21e
Uitvoering van het Marcuseeuw veel moderne mensen aan.
evangelie door studenten
Tijd en plaats van ontstaan
Volgens de kerkelijke traditie is het evangelie geschreven in
Rome, als ondersteuning van de verkondiging van Petrus.
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Het zou de weerslag zijn van wat Petrus over Jezus vertelde
in Rome. Er zijn argumenten voor Rome als plaats van
ontstaan: bijv. de verklaringen die in het evangelie steeds
worden gegeven m.b.t. een joodse leefwereld in het Heilige
Land. Dat was voor de eerste Romeinse Christenen een
onbekende werkelijkheid. Marcus gebruikt latijnse termen
zonder die ooit te verklaren. Hij lijkt dus te schrijven voor
mensen in een Romeinse wereld zonder joodse
achtergrond.
Als tijd van ontstaan wordt in de bijbelwetenschap meestal
de periode 66 tot 73 aangenomen. Het was de periode van
de eerste grote Christenvervolgingen onder Nero, waarin
Petrus ter dood werd gebracht. De tijd ook van de Joodse
oorlog van 66-70 aan het eind waarvan Jeruzalem werd
verwoest. Wat Jezus zegt over de eindtijd in hoofdstuk 13
van het Marcus-evangelie over het lot van Jeruzalem en de
verwoesting van de tempel is voor veel bijbelgeleerden een
argument dat het evangelie, zoals we het nu kennen, rond
het jaar 70 is opgeschreven. Maar het is aannemelijk dat
Marcus langere tijd aan zijn evangelie heeft gewerkt en
daaraan is begonnen toen Petrus nog leefde.
De Koptische kerk eert Marcus als de
eerste bisschop van Alexandrie. Daar
zou hij in 68 na Christus als
martelaar zijn gestorven. Een deel
van zijn gebeente zou in de 9e eeuw
Marcusleeuw
Dogenpaleis,
Venetie
door twee Venetiaanse kooplieden zijn
gestolen en naar Venetie overgebracht. In de 11e eeuw
werd voor deze relieken de prachtige basiliek van San
Marco gebouwd. Het kerkelijk symbool van de evangelist
Marcus is de gevleugelde leeuw.
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Bijzonderheden van het evangelie van Marcus
Het evangelie heeft ook qua inhoud meerdere unieke
aspecten. Opvallend is het ontbreken van een geboorteverhaal. Verder benadrukt Marcus het onbegrip dat Jezus
ondervindt: zowel van Zijn leerlingen als ook van de
wereld, die Hem aan het kruis brengt. Jezus is voor
Marcus de ‘lijdende knecht des Heren’ waarover de profeet
Jesaja spreekt. Alleen het geloof herkent in die ‘knechtsgestalte’ de Zoon van God.
Het abrupte einde van het Marcus-evangelie moet
misschien in samenhang daarmee worden gezien. De
oudste complete handschriften van het Marcus-evangelie
eindigen het 16e hoofdstuk met vers 8 over de vrouwen die
wegvluchten bij het lege graf: ‘Ze gingen naar buiten en
vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen
door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze
tegen niemand iets zeiden’.
De laatste 12 verzen in onze bijbel, 9-20, met verschijningen van Jezus ontbreken in de oudste handschriften van
Marcus. Het zijn toevoegingen gebaseerd op de berichten in
de andere evangelien. Als vers 8 het laatste vers van het
Marcus-evangelie is, heeft hij mischien willen zeggen:
Alleen het geloof kan ons toegang geven tot de nabijheid
van de opgestane, levende Heer in het heden van ons
leven. Zijn evangelie heeft ons daarbij zozeer geholpen!
Frans van der Sar
De leeuw van
Marcus en de stier
van Lukas in een
onderonsje in de
Karmelieten-kerk in
Brugge
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GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN
We mogen met dankbaarheid terugzien op de gebedsweek
voor de eenheid. Mij treft
telkens de persoonlijke
warmte van de ontmoetingen in deze week. Ik
was zelf dit jaar gevraagd
in Torhout een oecumenisch getuigenis te geven
en ook dat was een fijne ontmoeting en een open gesprek.
Het zoeken naar eenheid in deze tijd staat meer dan voorheen in de context van de geestelijke nood van de wereld.
De wereld verandert snel en er gebeuren de laatste tijd
ernstige dingen, waardoor de wereld minder veilig en vertrouwd aanvoelt dan voorheen. Het roept diepe vragen op.
Geloofsvragen ook.
Het was een thema dat naar voren kwam in de homilie van
Monseigneur de Kesel in de Sint-Salvator in de oecumenische dienst op 25 januari en in de homilie van E.H. Bernard Peckstadt in de vesper en de zegening van het brood
in de orthodoxe kapel van de H.H. Konstantijn en Helena
in Brugge. Ook in Torhout spraken we erover. Ik heb van
E.H. Bernhard Peckstadt toestemming gekregen om zijn
homilie af te drukken in ons kerkblad.
Frans van der Sar
“Dierbare broeders en zusters,
…. Dit jaar heeft men als thema gekozen: Waar Jezus haar
zei “Geef mij wat te drinken” Uit de evangelielezing van Johannes (4,7): Over het verhaal van de Kananese vrouw.
Persoonlijk denk ik dat men dit thema niet voor niets heeft
gekozen. Het zijn de woorden van de Heer die tot ieder van
ons gericht zijn. Het levende water waar Jezus over
spreekt, is het water van de Doop waarin Hij Zelf is afgeDe Brugse Kerkbode, FEBRUARI 2015, bladzijde 6

daald het water waarboven de Heilige Geest zweefde om
het vruchtbaar te maken. In dat water zijn ook wij gedoopt, als beeld van onze deelname aan Jezus dood en Opstanding.
Het water was vroeger eerst een teken van de dood, waarin
mensen ondergingen en verdronken,
maar door Jezus is het ’t teken van leven! Het teken waaruit al het leven is geboren wordt in het leven wat Jezus ons
geeft is het eeuwig leven. Daarom noemt
Hij dit water ook ‘levend water’, dat in
ons binnenste opwelt tot een bron ten
behoeve van eeuwig leven. Want dat is
wat Jezus ons is komen brengen in deze
wereld: de Opstanding uit de doden en
het eeuwig leven. Dat eeuwig leven begint hier, nu al. Nog
voordat dit leven beëindigd is mogen we in de Kerk, in de
Heilige Mysteriën, de H. Communie, in de Doop en in de
Zalving deel krijgen aan dat eeuwige leven dat Jezus is
komen brengen.
Dat eeuwig leven is ook het hemelse leven. Dat is het engel-gelijke leven. Als we dat leven ontvangen, dan moeten we ook ons uiterste best doen om het zo ook te leiden.
Het is een leven dat helemaal voortkomt uit en bezield en gedreven wordt
door de liefde: de liefde tot God, met
heel ons hart en heel ons verstand en
met al onze krachten, en de liefde tot
elkaar en tot onszelf.
Wij dienen met de verschillende christelijke gemeenschappen die wij vooral in deze week van de eenheid mogen
ontmoeten, samen te overleggen, samen te bidden, elkaar
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leren liefhebben om samen te getuigen “als christenen”, om
het licht van Christus terug meer in de wereld te brengen.
Nooit zoveel als vandaag hebben de mensen nood gehad
aan de zin van het leven. Alles verandert met een ongewone snelheid, waardoor de mens zich afvraagt : Waarom?
De wereld wordt bedreigd: niet alleen omwille van oorlog en
terreur, maar evenzeer door de onzin, de verveling, en de
afwezigheid van Christus. De mens zal geen antwoord vinden in drugs, erotisme, of in de politieke godsdiensten die
gestrand zijn daar waar ze schenen te triomferen. Er is
slechts één antwoord: het is de manifestatie van de éne
Christus door zijn éne Kerk.
Deze manifestatie mag niet meer uitblijven. De Geest verdraagt de luxe niet meer van de scheiding van de christenen, van de discussies waar men zich op zijn gemak zet...
Wij moeten antwoorden. En wij kunnen slechts gezamenlijk antwoorden. Te vaak lijken wij tevreden over onszelf.
Wij zien ons als de zuiveren. Als diegenen die de waarheid
bezitten. En wij veroordelen de anderen. Maar het leven
en de geschiedenis zijn daar, en kloppen aan de deur van
de Kerk, om haar essentiële vragen te stellen.
Hetgeen de mens het meest ontbreekt, is de Geest van
Christus, de nederigheid, het onthaal zonder belang, de
bekwaamheid van het beste van de andere te zien : kortom
de verzoening in Christus. Wij hebben nood aan Christus,
want zonder Hem zijn wij niets.
De mensheid verenigt zich, maar deze eenmaking zal echter het geweld niet ontvluchten, dan alleen wanneer het
unieke karakter van elke persoon, de originaliteit van elk
volk zal worden gewaardeerd. De gist van deze eenheid in
de verscheidenheid kan slechts de Kerk zijn, naar het
beeld van de Drieëenheid.
De moderne mens zoekt de vrijheid en de verantwoordeDe Brugse Kerkbode, FEBRUARI 2015, bladzijde 8

lijkheid, maar hij zal de inhoud van deze vrijheid slechts in
de liefde vinden; de liefde die - om de dood te overwinnen gevoed dient te worden door het regelmatig deelnemen aan
de Eucharistie... Het is dit precies dit wat we zoeken, nl.
als christenen zoveel mogelijk samen getuigen van het
Evangelie, opdat door onze actieve deelname in de vorming
van de ontwikkelingen, de wereld de huidige crisissen kan
trotseren, en een toekomst kan voorbereiden die waardig is
voor de geschiedenis en vooral waardig voor de mens, zonder echter het geloof te verliezen.
Bidden wij samen, alle dagen maar heel speciaal vandaag,
en danken wij God voor deze grote genade die wij van Hem
mogen ontvangen, om een gemeenschappelijke getuigenis
te mogen brengen in de ontredderde wereld die Zijn aanwezigheid zo brood nodig heeft.
Vergeten wij immers
niet dat wat ooit een
russisch theoloog heeft
gezegd, nl. «dat de muren van de scheiding
van de Kerken niet tot
in de hemel reiken...».
We mogen er ons van
overtuigen, ook in de
wereld van heiligen is er
geen scheiding tussen Oost en West. Ook wij moeten onze
eenheid terugvinden in de Traditie van de Onverdeelde
Kerk, die ons gemeenschappelijk erfgoed is.
Wij hebben hier zojuist 5 broden gezegend, tarwe, olie en
wijn, als een – in een geest van onnoemelijke erkentelijkheid voor God - teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog geeft. Het zijn oerelementen van voedsel en
drank geput uit Gods natuur, die noodzakelijk zijn voor
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het leven.
Vanavond nodigen wij U uit dit broederlijk te delen in een
geest van eenheid en samenhorigheid, maar ook als prefiguratie van onze zo zeer verlangde eucharistische communio of gemeenschapsband, die ooit hersteld zal worden op
een ogenblik dat God zelf zal bepalen. Aan ons om Zijn
medewerker te zijn en dit ideaal – de zichtbare eenheid van
de christenen – na te streven! Amen”.
Aartspriester Bernard Peckstadt,
rector van de orthodoxe parochies
van Brugge en Oostende

GEMEENTENIEUWS
Bijbelkring
De bijbelkring komt weer bijeen op 10 en 24 februari, en
op 10 maart. Het onderwerp is zoals afgesproken het bijbelboek Ezechiel. Aanvang 14.00 uur.
Poverello
De afgelopen twee jaar heeft VZW ‘De Vrienden’ met hun
initiatieven en activiteiten Poverello willen ondersteunen.
Wij zijn blij dat Willy Fonteyne op vrijdag 27 februari om
19:30 ons komt vertellen over het werk van Poverello. Dhr.
Fonteyne is één van de medewerkers van Zr. Cécile Haelewijn, die op 1 januari op rust gesteld werd.
Het nieuwe jaardoel: De Arkgemeenschap
Het nieuwe jaardoel voor de komende twee jaar zal de Arkgemeenschap zijn in Brugge en Moerkerken.
In de Arkgemeenschappen “wordt de “kwetsbaarheid van
ieder mens” meegenomen in de wederkerige relaties. Ieder
mens heeft wel een beperking, al dan niet zichtbaar. Beperkingen zijn sowieso verbonden met het leven, niemand
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kan er om heen. Wel hebben we de keuze hoe we ermee
omgaan. Laten we ons verbitteren, laten we ons kleineren
door mensen die zeggen “geen genade voor de zwakken”?
Of staan we telkens weer op? Rechtopstaand vanuit de
overtuiging dat ondanks de beperkingen ieder mens beminnenswaardig is. Geloven dat er diep vanbinnen in ieder
mens een Bron van Vrede stroomt. Rechtop staan vanuit
een “verrijzeniskracht, vertrouwen”. Het is een citaat van
hun website. In het volgende kerkblad meer over deze bijzondere, wereldwijde oecumenische beweging.
Konfituurverkoop voor een goed doel
Ook in het nieuwe jaar gaat de verkoop van confituur door.
De financiële opbrengst willen we de komende twee jaar
overmaken voor het woonproject van de Arkgemeenschap
hier in Brugge. Ds. van der Sar zal daarover meer uitleg
geven in het volgende kerkblad.
We kunnen verschillende soorten confituur aanbieden. Op
het ogenblik is er confituur van braambessen - zonder vervelende pitjes - te koop. Op aanvraag kan men pruimen,
wilde perzik, rabarber met bananen en druiven met bananen krijgen. Alle vruchten zijn bio-fruit en artisanaal bereid; bovendien wordt op 1 kg fruit maar 500 g suiker verwerkt. Een gift doen voor een goed doel is fijn. Door het
kopen van onze confituur krijg voor je gift een potje lekkers. Wij verwachten u als koper.
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Kititenebo
Van Greet Hulsman en Da. Truus Schouten ontvingen we
deze Kerstbrief met nieuws over het project Kititenebo:
Geachte donateurs en sympathisanten van het project
'Kititenebo', beste vrienden:
Ons streefbedrag voor de bouw van een medisch - educatief centrum, met kerk/vergaderzaal voor de Masaï-clans in
Msera, Tanzania was geraamd op € 45.000. Met grote
dankbaarheid mogen wij u melden dat dit bedrag is gehaald. Concreet betekent
dit dat in het voorjaar 2015
met de bouw kan worden
begonnen. Bovendien heeft
de Tanzaniaanse overheid
toegezegd om het slaan van
een waterput te bekostigen. We hebben donateurs
bereid gevonden om de afwerking voor hun rekening te nemen. Zo zal er ook veilig
drinkbaar water zijn op de vlakte. Kortom er is veel om met
een dankbaar hart het nieuwe jaar tegemoet te zien! Maar
vooral zijn wij dankbaar voor de vele grote en kleine giften,
die wij mochten ontvangen. Samen heeft het dit geweldige
resultaat opgeleverd. Mede namens de Masaï-clans willen
wij u dan ook hartelijk bedanken en u en de uwen een gelukkig en gezegend 2015 toewensen,
Greet Hulsman – van den Burg
Truus Schouten
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Uit de kerkenraad
Op 30 november 2014 vierden wij het feit dat wij 30 jaar
samen met de Anglicanen hetzelfde huis delen. Het was een
feestelijke en deugddoende viering. De kerkbesturen hebben besloten er een jaarlijkse traditie van te maken. Volgend jaar zullen wij op de 1e Advent te gast zijn in de Anglicaanse eredienst.

Kindernevendienst
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. Op Zondag 22
februari is er weer kindernevendienst.
Tot ziens!
Agenda
dinsdagmiddag 10 en 24 februari: bijbelkring
maandagavond 16 februari: hervatting koorrepetities
dinsdagavond 24 februari: Kerkenraad
vrijdagavond 27 februari om 19u30: Willy Fonteyne vertelt
over Poverello.
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website
Veertig dagen tijd
Beelden die ik zag in Parijs
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Erediensten 10.00 uur
8 FEBRUARI
Predikant

Ds. Alexander Eberson

Predikant van VPKB Knokke en havenaalmoezenier in Zeebrugge

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. Van Groenigen
Dimos de Beun
Mevr. A. Laureys
Kerk
Fam. J. van Groenigen
ZONDAG 15 FEBRUARI

Predikant
Ouderling
Diaken
Lezing
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Marcus 1,40-45; Mw. D. Constant
Alexander Vangaever
Mevr. E. Van Rijckegem
SDV Oostende
Fam. A. Deceuninck

ZONDAG 22 FEBRUARI; KINDERNEVENDIENST
1e in de 40 dagen tijd
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Lieve Vercruijsse
Marcus 1,12-15; Mw. H. Coudyser
Mevr. C. Bauwens
Plan International
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke
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ZONDAG 1 MAART; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. Van Groenigen
Dimos de Beun
Marcus 9,2-10; Dhr. P. Hellebuck
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. W. ten Kate.
ZONDAG 8 MAART

Predikant

Ds. Cor de Beun

We hopen de oud-predikant van Brugge weer in goede gezondheid
te mogen verwelkomen

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Alexander Vangaever
Mevr. A. Laureys
Kerk
Fam. W. Buijs

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 15 maart
mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en mw. A. Villa; 22 maart
Fam. P. Luteijn en Mw. E. Vanryckeghem; 29 maart Fam. A.
Michiels-Ameel
ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE
vrijdag 27 februari: Lezing over Poverello, aanvang 19:30
vrijdag 13 maart: Lezing door dhr. Cor Kerstens over Van

Gogh in Etten-Leur (VZW)
zaterdag 28 maart: Passieconcert: Stabat Mater van
Pergolesi (Harriët ten Kate en muzikale vrienden) (VZW)
12 mei: oecumenische Taize-viering
zondag 19 april: na de dienst Gemeentevergadering

De Brugse Kerkbode, FEBRUARI 2015, bladzijde 15

dinsdag 5, 19 en 26 mei: Leerhuis Yot: lezingen over de

avondmaalsopvatting van Calvijn door ds. Van der Sar

De Leeuw van Marcus
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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
Ieperleet 9 bus 4, 8200 Sint-Andries-Brugge
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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