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INLEIDING
In dit nummer vindt u een artikel over de Goede Week, de
meest intense week in het kerkelijk jaar.
De Gezamenlijke Kerken in Belgie hebben een oproep uit
laten gaan om in deze week het lot van de Christenheid in
het Midden-Oosten te gedenken; een indrukwekkende oproep die ik graag onder uw aandacht breng. In mijn Israeltijd heb ik vaak gehoord dat zij zich niet gezien voelen door
hun broeders en zusters in het Westen. Zij hebben het
zwaar. Voor 1967 bestond er een grote verbondenheid
tussen hen. Zij kwamen vanuit de landen in de regio naar
Jeruzalem op de grote feestdagen om elkaar te ontmoeten,
vooral met Pasen. Nu wordt in de chaos die is ontstaan in
het Midden-Oosten een christelijke aanwezigheid van
twintig eeuwen bijna volledig weggevaagd. Het doet hen die
proberen te blijven enorm veel pijn. Maar toch, en ik citeer
de oproep: “Zelfs dit jaar zullen christenen in het MiddenOosten tot elkaar zeggen ‘de Heer is werkelijk verrezen’ en
samen een Alleluia aanheffen. Al moet hun viering nu
doorgaan in een tentenkamp, een vervallen kerkgebouw of
een anonieme schuilplaats”. Met hen in gedachten willen
ook wij elkaar toewensen:

Gezegend Pasen!
DE GOEDE WEEK
De week voor Pasen is de week met de grootste intensiteit
in het kerkelijk jaar. Een week met verschillende namen:
Goede Week, Stille Week, Heilige Week, Lijdensweek. Wij
proberen dichter bij Jezus te komen in die laatste dagen
van Zijn leven op weg naar het kruis. Het is een week met
dramatische gebeurtenissen. Ons geloof vraagt ons dit
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verhaal binnen te gaan, er een plaats te zoeken en onszelf
te herkennen in de mensen die Jezus tegenkomt in de
Goede Week. Al vroeg is in de kerk het verlangen ontstaan
het verhaal van deze laatste dagen liturgisch uit te
beelden.
De Goede Week begint op Palmzondag en eindigt op Stille
Zaterdag. De Paaszondag is het begin van een nieuwe
week. Het zwaartepunt ligt bij de laatste drie dagen: Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Het geloofsverlangen om Jezus nabij te komen op zijn weg
naar het kruis en deel te hebben aan dit heiligste mysterie
van de kerk, heeft op veel plaatsen in de wereld geleid tot
uitbeeldingen buiten de kerk in processies en
passiespelen. Het blijft indrukwekkend om dat te zien. Het
gedeelte van de Heilig Bloed
processie in Brugge, dat aan de
Passie is gewijd, raakt mij altijd
het meest. Een uitbeelding op
straat voegt iets wezenlijks toe.
Jezus’ kruisweg is niet een kerkelijk mysterie dat uitsluitend in een kerkgebouw moet worden herdacht en gevierd. Het is ‘in de wereld’ gebeurd. Het
is ook ‘de wereld’ die Hem aan het kruis brengt. Daarom is
het niet verkeerd dit gebeuren op straat te brengen en uit
te beelden ‘in onze wereld’.
Ik ben daarom blij met het
Nederlandse initiatief, inmiddels een traditie, om The
Passion uit te beelden in het
midden van een stad en
daarbij gebruik te maken van populaire Nederlandse
liedjes. Dit jaar is dat in Enschede op 2 April; het tvverslag daarvan is een kijkcijfertopper.
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Dit initiatief begint navolging te krijgen ook in andere landen. Vorig jaar was er in Belgie een
uitvoering in
Merchtem. Maar het lijkt hier toch niet zo aan te slaan als
in Nederland. Wel zijn ook in Belgie de uitvoeringen van de
Bach-Passionen geliefd, die veel mensen trekken, vaak
zonder kerkelijke verbondenheid.
Palmzondag
Palmzondag vormt het begin van de Goede Week: de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is een dubbelzinnige
gebeurtenis: feestelijke intocht en toch het begin van een
lijdensweg. De dubbelzinnigheid is ook te zien aan de
Palmpasenstok die kinderen maken op school of in de
kindernevendienst: een versierd kruis.
De liedtekst die Willem Barnard voor deze zondag maakte
verwoordt de dubbelzinnigheid prachtig:
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur onsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
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Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
Er bestaan twee sterk gelijkende versies van dit lied: één
bedoeld voor de eerste zondag van de 40 dagen tijd en de
bovengenoemde versie die voor Palmzondag is bedoeld.
Beide staan in het nieuwe liedboek als lied 536 en 556.
Lied 556 vind ik het sterkst met dat messcherpe zinnetje:
Heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
Witte Donderdag
Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal
herdacht en gevierd. In de meeste gemeenten die ik diende
was er op die dag ’s avonds een viering in de kerk. Ik was
daar aan gehecht omdat zo een verbinding kon worden
gemaakt met het Joodse Paasfeest: het feest waarop het
Joodse volk de uittocht uit Egypte gedenkt en viert. In deze
Witte Donderdagviering werd dan het Heilig Avondmaal
gevierd en niet op Goede Vrijdag. In onze gemeente in
Brugge is dit geen traditie en ik kan daar mee leven. Om
het Heilig Avondmaal te vieren direct in aansluiting aan de
lezing van lijdensevangelie, zoals we het nu in Brugge
doen, blijft een indrukwekkende ervaring.
Met Witte Donderdag is ook de voetwassing verbonden. In
veel Rooms-Katholieke kerken en sommige Protestantse
Kerken is het een onderdeel van de Witte Donderdagliturgie. In Zaamdam had de predikant voor mij dit gebruik
ingevoerd. Ik heb het niet voortgezet. Velen vonden dat
jammer, maar ik kon er mij er niet in vinden: niet omdat
zulk een betoon van nederige dienstbaarheid mij niet zou
passen of goed zou kunnen zijn voor mijn ziel, maar omdat
ik het een te unieke daad vond die vooruitwijst naar het
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kruis en daarom alleen aan Jezus gebonden moet blijven.
Sommige dingen moet je niet ‘liturgiseren’ of nadoen. Dat
geldt het meest voor het kruis zelf, al is het in de Filipijnen
iets dat rond Pasen wel gebeurt.
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag vind ik het gepast het lijdensevangelie
geheel te lezen, onderbroken met liederen en gebeden,
zoals we dat nu in Brugge doen. Ik heb al in het begin van
mijn predikantschap besloten om in de Goede Vrijdagdienst niet te preken of te mediteren. Het bezwaarde mij
teveel. Ik kon het niet. Het gebeuren dat wij ons op deze
dag in herinnering brengen is te groot. Het lijdensevangelie
spreekt zo krachtig voor zich zelf. Ik hecht er aan met de
gemeente in deze dienst hoorder te zijn van het
lijdensevangelie en geleid en gedragen te worden door de
liederen en de gebeden van de kerk. Zoals reeds gezegd
ervaar ik het zelf als heel indringend
om in aansluiting aan de lezing van
het
lijdensevangelie
het
Heilig
Avondmaal te vieren.
Er is een Goede Vrijdagviering die
mij bij zal blijven. In onze tijd in
Israel hadden mijn vrouw en ik ons
in de kerk van het Heilig Graf in
Jeruzalem laten insluiten voor de
Rooms-Katholieke Goede Vrijdagviering op Golgotha.
Omdat daar weinig plaats is moet je er vroeg aanwezig zijn.
Ook daar werd uit het lijdensevangelie gelezen en er
werden hymnen gezongen; er was geen eucharistieviering.
Het altaar was afgedekt met een plank waarop een kruis
staat met een corpus, precies boven de plaats waar het
echte kruis heeft gestaan. Op het eind van de viering legde
de bisschop zijn liturgische kleding af en de tekenen van
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zijn kerkelijke waardigheid. Het corpus werd met de
grootst mogelijke eerbied van het kruis genomen en in
stilte in een doek weggedragen naar de plaats van de
zalving. Het heeft iets vreemds, deze liefdevolle zorg voor
een houten beeld. Maar toch raakte het mij. De kruisafname is een menselijk gebeuren, dat de kerk zich niet
toegeeigend noch ‘geliturgiseerd’ heeft. Het is een menselijk
moment van diepe rouw, van verdriet en godverlatenheid.
Een moment om bij stil te staan. Ook het Stabat Mater
bewaart de emoties van dit moment. De prachtige
uitvoering van het Stabat Mater door Musicamantes op 28
maart in ’t Keerske bracht het ons nabij.
Stille Zaterdag
De Stille Zaterdag blijft doorgaans zonder vieringen. Het is
een dag tussen Goede Vrijdag en Pasen. De Paasnachtviering hoort bij de Paasdag die een nieuwe week en
een nieuwe tijd inluidt. Loze tijd, leegte, een dag die stil
blijft. Toch is die stilte niet zonder betekenis. Een
Kyriegebed uit India verwoordt de betekenis van deze
stilte.
Het Beloofde Land van verre te aanschouwen
en niet de grond te mogen betreden.
– om te dromen van melk en honing
en niet dit mengsel te mogen proeven –
dat was het lot van Israels grootste profeet: Mozes.
Er zijn vele profeten in de wildernis
die sterven buiten het beloofde land….
Ingeperst tussen Goede Vrijdag en Pasen,
genegeerd door predikers en schilders en dichters,
ligt de Zaterdag, koud en donker en stil –
een ondraaglijke pauze tussen dood en leven.
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Er zijn veel Zaterdag-mensen
voor wie Pasen nooit komt,
voor hen geen engelen die rotsen wegrollen.
Er zijn veel Zaterdag-mensen in de wereld van vandaag:
kinderen die sterven door gebrek aan voedsel en liefde,
bruiden die te weinig of geen bruidsschat meebrengen,
moeders die stenen hakken of bakstenen sjouwen,
vluchtelingen die wachten op de afronding
van het recht-op-asieldebat,
gevangenen die sterven in bewaring
of die gedood worden op de vlucht,
gegijzelden die het daglicht niet zien,
en gedetineerden die nooit een rechtszaal zien,
stammen die verbannen worden uit hun bossen,
en vissers verdreven van de zee,
generaties zonder volk of natie,
en volksstammen veroordeeld te sterven zonder hoop…..
De profeten die de Zaterdag mensen leiden
sterven met hen buiten het beloofde land.
Er is een Kruis in elke opstanding.
Is er een Opstanding in elk kruis ?
(Vertaling Ineke Buijs)
Het is belangrijk dat wij niet te gemakkelijk en te
vanzelfsprekend van de Goede Vrijdag naar de Paasmorgen
over gaan. We moeten bij de stilte van de Stille Zaterdag
‘stil’ willen staan en stil willen zijn: in die doodse stilte. Het
is de stilte van een menselijke sprakeloosheid en
machteloosheid, die na de Opstanding de eerste leerlingen
nog lang heeft bevangen. Deze stilte, een stemmeloosheid
en machteloosheid, is voor veel mensen op deze wereld een
levensrealiteit die voortduurt. Het is de situatie waarin
zovele Christenen in landen in het Midden-Oosten zich nu
bevinden.
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En toch: het is God die de stilte verbroken heeft in de
Paasnacht, als in het verborgene Jezus wordt opgewekt uit
de dood!! Het is Gods liefde en macht die de menselijke
sprakeloosheid en machteloosheid verbreekt. De Heer is
waarlijk opgestaan!! Daarom willen wij geloven in een
nieuwe toekomst voor de wereld. Een andere toekomst dan
de loop van de wereldgeschiedenis doet vermoeden en
vrezen: de toekomst van het Koninkrijk van God, waarvan
Jezus de gezalfde Koning is!
Frans van der Sar

NIEUWS UIT DE VPKB

Kruisweg van de Christenen in het Midden-Oosten
Dit jaar zal het tragische lot van de christelijke
gemeenschappen in het land van de Bijbel een sombere
schaduw werpen op de Goede Week en op het feest van
Pasen. Onophoudelijk bereiken ons dramatische berichten
over de christenen in het Midden-Oosten. De ene week in
Syrië, de andere week in Irak, Iran, Egypte, de Palestijnse
Gebieden en tot in Pakistan: telkens zijn christenen het
slachtoffer van extremistische aanslagen en ideologische
terreur. Sommigen worden om hun geloof gemarteld en
gedood. Vele anderen worden ontvoerd of verdreven.
Duizenden van hen leven samengepakt in vluchtelingenkampen of zijn uitgeweken naar buurlanden. Deze
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christenen behoren tot alle christelijke Kerken en gemeenschappen. Ze hopen op de steun van hun christelijke
broers en zussen elders in de wereld, al voelen zij zich
soms door hen in de steek gelaten. Uiteraard zijn zij niet de
enigen die zwaar lijden in het Midden-Oosten. Ook gelovigen van andere godsdiensten en vele mensen van goede wil
hebben het er zwaar te verduren. Toch willen wij alle
christelijke gemeenschappen in België oproepen om de
Goede Week en de paastijd in nauwe verbondenheid met
de christenen in het Midden-Oosten te vieren.
Hoe kunnen we op Goede Vrijdag het lijden van Jezus
gedenken, zonder te denken aan de christenen uit het
Midden-Oosten? Het kruis van Jezus is nooit weg geweest.
Het was geen historische uitzondering. Op zovele heuvels
en bergen in het land van de Bijbel dragen christenen nog
steeds het kruis van
Golgotha en herhalen zij
Jezus'
woorden
'God,
mijn God, waarom hebt
Gij mij verlaten'. Hoeveel
keren zijn zij in de loop
van de geschiedenis niet
onder dat kruis gevallen en
Palmzondag in Jeruzalem
toch weer opgestaan? Dat de voetafdrukken van Jezus in
hun buurt liggen, heeft hun doorheen de eeuwen moed en
kracht gegeven. In het gelaat van de lijdende Christus
willen we op Goede Vrijdag ook hun gelaat herkennen. We
bidden dat het kruis van Jezus voor hen een teken van
hoop en verbondenheid mag zijn.
Hoe kunnen we in de paasnacht en op Pasen de verrijzenis
van Jezus vieren, zonder te denken aan de christenen uit
het Midden-Oosten? De Vader heeft zijn Zoon niet achterDe Brugse Kerkbode, APRIL 2015, bladzijde 9

gelaten in de eenzaamheid van het lijden en de duisternis
van de dood. Geen grafsteen is zo zwaar, of hij zal worden
weggerold. Zelfs dit jaar zullen christenen in het MiddenOosten tot elkaar zeggen ‘de Heer is werkelijk verrezen’ en
samen een Alleluia aanheffen. Al moet hun viering nu
doorgaan in een tentenkamp, een vervallen kerkgebouw of
een anonieme schuilplaats. Tijdens de paasnachten op
Pasen, wanneer wij elkaar de vrede wensen, willen we onze
kring voor hen openen. We bidden dat de Verrezen Heer
hen opnieuw met een boodschap van verzoening en vrede
tegemoet mag treden.
Onze christelijke gemeenschappen zijn nog onderweg naar
het herstel van de volle eenheid in Jezus Christus. Toch
hebben velen die ons zijn voorgegaan die volle eenheid in
Jezus Christus al bereikt. Het zijn de geloofsgetuigen of
martelaren van alle tijden en plaatsen, die hun trouw aan
Jezus en de kerkgemeenschap met de dood hebben
betaald. Hun namen staan opgetekend in het ene
martyrologium van de Kerk van Jezus Christus. Tijdens de
Goede Week willen we de geloofsgetuigen en martelaren uit
alle christelijke tradities gedenken, in het bijzonder zij die
in de voorbije maanden het leven lieten in het MiddenOosten.
Wij nodigen alle christelijke gemeenschappen in België uit
om tijdens de Goede Week en de paastijd een concreet
gebaar te
stellen van verbondenheid met de christenen
uit het Midden-Oosten. Dat kan bijvoorbeeld door
passende
gebedsintenties
te
formuleren
tijdens
gebedstijden of liturgische vieringen, door aandacht te
schenken aan christenen uit het Midden-Oosten die in ons
dorp of onze stad verblijven, door een financiële of
materiële solidariteitsactie te ondersteunen voor christenen
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in het Midden-Oosten. Wij wensen u een gezegende Goede
Week en een vreugdevol paasfeest.
Brussel, 27 maart 2015, namens de Christelijke Kerken in België:
Kanunnik Jack McDonald, voorzitter van het Centraal Comité van
de Anglicaanse Eredienst in België
Mgr. André-Jozef Léonard, voorzitter van de Bisschoppenconferentie
Dr. Geert W. Lorein, voorzitter Federale Synode van de Protestantse
en Evangelische Kerken
Metropoliet Athenagoras van België, Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel
Ds. Steven H. Fuite, synodevoorzitter van de Verenigde
Protestantse Kerk

Vredesmars in Brussel op 15 maart
Together in Peace - Vrijheid en Respect. Naar schatting 4.000
deelnemers van verschillende levensbeschouwingen, Frans- en
Nederlandstalig, liepen mee.

Algemene Kerkvergadering 2015 in Bergen/Mons
Op 14 mei vindt in Bergen/Mons de Algemene Kerkvergadering plaats. Het programma is alsvolgt:
9:00u: Onthaal
10:00u: Opening Algemene Kerkvergadering
Inleiding door de moderator van de dag,
gevolgd door bijdragen van de officiele
genodigden: de voorzitter van de Université
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Catholique de Louvain – Mons,
districtsvoorzitter Philippe Estiévenart en de
voorzitter van de Synodale Raad ds. S. Fuite
10:30u: Kerkdienst + praktische aankondigingen
12:30u: Maaltijd + vrije dagdeel
In de vrije tijd, tussen de maaltijd en het
concert,
is
het
mogelijk
om
de
bijbeltentoonstelling te bezoeken. Deze interactieve tentoonstelling, met de titel “De
Bijbel, Erfgoed van de Mensheid” was voor
het eerst te zien in Parijs in 2010 bij de
Unesco.
16:00 – 17:15u: Concert Alleluia North Africa
17:30u:
Sluiting (lied, gebed, zegen)

GEMEENTENIEUWS
Yot-leerhuis over het Heilig Avondmaal bij Calvijn
Op 5, 19 en 26 mei geef ik in het kader van Yot een
leerhuis over de avondmaalsvisie van Johannes Calvijn.
Het is een uitdagende inzet voor een oecumenisch gesprek.
Yot kiest voor levensbeschouwelijke en maatschappelijkactuele onderwerpen waarmee de oecumenische ruimte
kan worden verkend. Het zoekt naar nieuwe perspectieven.
De vraagstellingen van een 16e eeuwer als Calvijn en de
vraagstellingen waarmee wij als 21e eeuwers leven m.b.t.
het Heilig Avondmaal/Eucharistie/Agape-viering zijn
anders. Maar het is belangrijk om te onderzoeken wat de
Maaltijd des Heren betekent voor ons geloof. Calvijn kan
dan een heel interessante gesprekspartner zijn. In het
proces van de nieuwe kerkelijke situatie die ontstond door
de Reformatie was het het onderwerp dat hem zowel
persoonlijk en als kerkleraar het meest aan het hart lag. Ik
hoop dat er ook uit onze gemeente aanmeldingen komen,
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zodat het een echt oecumenisch gesprek kan worden over
een fundament van ons geloof: de maaltijd des Heren.
U kunt zich opgeven bij Yot of bij mij. Ik geef het dan wel
door. Yot vraagt een bijdrage van 24 euro. Zie ook:
http://2b822c5202f0.fikket.com/event/in-gesprek-metjohannes-calvijn-over-het-heilig-avondmaal
Frans van der Sar

Kindernevendienst
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. Op Zondag 26
april is er weer kindernevendienst.
Tot ziens!
Agenda
zondag 19 april: Gemeentevergadering, aansluitend aan de
eredienst
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website

Gedenkwaardig mooie uitvoering van het Stabat Mater in
’t Keerske door Musicamantes op 28-3-2015

Erediensten 10.00 uur
GOEDE VRIJDAG 3 APRIL, HEILIG AVONDMAAL
Aanvang 20.00 uur
Predikant

Ds. F.S.J. van der Sar
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Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas

Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Lieve Vercruysse
Marcus 14,12 – 15,47: Mw. A. Klifman
Mevr. M. Lammens
ZONDAG 5 APRIL, PASEN

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Hans Helsen
Marcus 16,1 – 8; Dhr. P. Hellebuck
Mevr. A. Laureys
Ik help een kind
Fam. J. Klifman
ZONDAG 12 APRIL

Predikant

Ds. Dick Stap

Ds. Stap is werkzaam bij de Stichting ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen
als geestelijk verzorger en ethicus.
ZorgSaam is een grote zorginstelling waarin een ziekenhuis, een thuiszorgorganisatie en instellingen voor ouderenzorg zijn samengebracht.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Dimos de Beun
Mevr. E. Van Rijckegem
Kerk
Mevr. J. Lagauw-Wage
ZONDAG 19 APRIL

Predikant
Ouderling
Diaken
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Johannes 21: 1-19; Mw. C. Luteijn
Mevr. C. Bauwens
Gevangeniswerk
Fam. W. Buijs
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ZONDAG 26 APRIL; KINDERNEVENDIENST
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Hans Helsen
Johannes 10, 11-16; Mw. D. Constant
Mevr. M. Lammens
Kerk
Fam. J. van Groenigen

ZONDAG 3 MEI; HEILIG AVONDMAAL
Israelzondag
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Hans Helsen
Johannes 15: 1-8; Mw. H. Coudyser
Mevr. A. Laureys
Diakonale doelen in Israel en Palestina
Fam. A. Deceuninck

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 10 mei
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke; 17 mei Fam. W. ten
Kate; 24 mei Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en Mw. A.
Villa; 31 mei Fam. P. Luteijn en Mw. E. Vanryckeghem; 7
juni Fam. A. Michiels-Ameel
ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE
zondag 19 april: na de dienst gemeentevergadering
dinsdag 12 mei: Oecumenische Taize-viering in de Jacobskerk, vanwege de 100e geboortedag van Broeder Roger Schutz
donderdag 14 mei: Algemene Kerkvergadering Bergen/Mons
dinsdag 5, 19 en 26 mei: Leerhuis Yot: lezingen over de
avondmaalsopvatting van Calvijn door ds. Van der Sar
zondag 7 juni: Opening van de Open Kerken-tentoonstelling
van schilderijen van Geert Demol met als titel: Verkenner in
Beloofd Land
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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

01213$15$56677$8$899**$2$266**4
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