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INLEIDING
Pinksteren nadert: de 50e dag na Pasen. Pinksteren voltooit
Pasen. De verzoening die Jezus’ dood aan het kruis tot
stand heeft gebracht tussen God en mens, gaat vanaf
Pinksteren rijke vrucht dragen in het menselijk leven. U
vindt een artikel daarover en een gedachtenis van de
vrucht die Geest en Woord hebben gedragen in het leven
van twee bijzondere mensen: Dietrich Bonhoeffer en
broeder
Roger
Schutz
van
Taizé.
Verder
het
gemeentenieuws van het kerkelijk oogstjaar 2014-2015,
dat bijna ten einde loopt.

Gezegend Pinksteren!!
PINKSTEREN
De gebeurtenissen op Pinksteren zijn voor ons moeilijk
voorstelbaar. Lukas vertelt ons erover aan de hand van
vergelijkingen. Jezus’ volgelingen zijn bijeen in Jeruzalem.
Plotseling klinkt er een geluid ‘als van een hevige
windvlaag, dat het hele huis vervult’. De afgeslotenheid en
beschutting die een huis biedt wordt verbroken. Een
macht van buiten komt naar binnen.
‘Er verschenen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten’. We moeten het doen met
zulke vergelijkingen. Wat er precies
gebeurde is niet te zeggen. Dat geldt
ook voor wat volgt: “Allen werden
vervuld van de heilige Geest”. Ook dat is een vergelijking
die vertellen wil over dat wat van buiten naar binnen komt:
niet alleen een huis maar vooral ook mensen zelf worden
vervuld van Gods Geest.
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Voor wat daarna gebeurt zijn geen vergelijkingen nodig; ze
“begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals
hun door de Geest werd ingegeven”. Ze spreken dus niet
zachtjes of ingehouden maar krachtig en met overtuiging.
En het is geen brabbeltaal. Mensen uit alle delen van de
wereld horen hen spreken in hun eigen taal over Gods
grote daden. Niet iedereen gelooft het of wil het geloven
maar zeggen spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
Maar dan neemt Petrus het woord en legt het uit. Het is
een indrukwekkende en glasheldere rede, eveneens met
kracht en overtuiging uitgesproken. De onbestemde
‘tussentijd’ tussen Pasen en Pinksteren, waarin er nog
zoveel twijfel en onzekerheid was, is voorbij. Een nieuwe
tijd begint: de handelingen van de apostelen.
Dat is ook de tijd waarin wij nu leven. Het evangelie van
Jezus Christus wordt heden verkondigd in ons en door
ons. De Geest laat het klinken en vrucht dragen ook in ons
leven. Het is daarom niet verkeerd om het Pinksterfeest als
oogstfeest te zien. Dat was het in het beloofde land: het
feest van de tarweoogst, waarvan de eerstelingen naar de
tempel werden gebracht. Voor ons mag het een oogstfeest
zijn in deze zin: een feest waarop wij dankbaar de vrucht
gedenken die het evangelie sinds dat eerste Pinksterfeest
heeft gedragen in de wereldwijde kerk en in ons leven.
Pinksteren als oogstfeest.
Voor kinderen heb ik het Pinksterfeest vaak vergeleken
met een verjaardagsfeest. Het is de dag van de geboorte
van de kerk van Christus. Dat vonden ze meestal wel een
leuke gedachte. En het was een gelegenheid om “Lang zal
ze leven in de gloria” te zingen in een kerkdienst.
Maar het is een vergelijking die je op gevorderde leeftijd
eigenlijk nog meer kan aanspreken. Al lang vier ik mijn
eigen verjaardagen vooral in het teken van de dankDe Brugse Kerkbode, MEI 2015, bladzijde 2

baarheid voor het leven en alles dat je daarin gegeven
wordt.
Die betekenis mag Pinksteren in de Kerk van Christus
hebben. Wij gedenken de rijke oogst die er is geweest. We
mogen ook het feilen van de kerk gedenken, de momenten
van zwakte, misverstand en onbegrip. Maar we mogen dat
doen in het vertrouwen dat de Geest nog steeds waait en
binnenkomt waar Zij maar wil. De kerk moet zich blijven
vernieuwen in deze alles doordringende bries van goddelijke energie en vurige liefde!
Gedachtenis van de oogst
Twee namen wil ik noemen van wie het leven tot de
kostbare oogst van de kerk behoort: Dietrich Bonhoeffer en
broeder Roger Schutz.
Dit jaar was het op 9 april 70 jaar geleden dat Bonhoeffer
in Flossenbürg ter dood werd gebracht door ophanging;
minder dan drie weken voordat de stad werd bevrijd. Zijn
laatste woorden waren: “Dit is het einde, voor mij het begin
van het leven.” Hij heeft dan twee jaar gevangen gezeten.
Op 8 juli 1944 schreef hij aan zijn vriend Eberhard Betghe
deze indrukwekkende tekst die ook in Verzet en Overgave
is opgenomen.
Wie ben ik?
Ze zeggen mij vaak dat ik uit mijn cel treed
gelaten, opgewekt, vast als een hereboer uit zijn slot.
Wie ben ik?
Ze zeggen mij vaak dat ik met mijn bewakers spreek
vrij, vriendelijk, helder als gaf ik bevelen.
Wie ben ik?
Ze zeggen mij ook dat ik de dagen van mijn ongeluk draag
gelijkmoedig, glimlachend, trots als iemand gewend te
winnen.
De Brugse Kerkbode, MEI 2015, bladzijde 3

Ben ik dat werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik slechts wat ik weet van mijzelf?
Onrustig, verlangend, ziek als een vogel in een kooi,
smachtend naar levensadem, alsof iemand mijn keel wurgt,
hongerend naar kleuren, bloemen, naar vogelstemmen,
dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid,
bevend van toorn over willekeur en de minste krenking,
opgejaagd door wachten op grote dingen, machteloos
bezorgd om vrienden eindeloos ver, te moe en te leeg om te
bidden, denken, werken, mat en bereid van alles afscheid
te nemen?
Wie ben ik?
Deze of gene?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar en voor mijzelf een
verachtelijk klagende slappeling?
Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger dat
wanordelijk wijkt bij een reeds gewonnen slag?
Wie ben ik?
Eenzaam vragen drijft de spot met mij.
Wie ik ook ben, Gij kent mij.
U behoor ik toe, o God!
In de Berlijnse keldergevangenis van de
Gestapo-gevangenis schrijft hij eind
december1944 het nieuwjaarsgedicht
‘Door goede machten trouw en stil
omgeven’. Hij stuurt het aan zijn jonge
verloofde Maria von Wedemeyer, aan
zijn moeder en familieleden: ‘Hier zijn
nog een paar regels, die mij de laatste avonden zijn
ingevallen. Ze zijn een Kerstgroet voor jou, onze ouders en
zuster’. Daarna heeft hij alleen nog één, meer zakelijke
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brief kunnen sturen op 17 januari 1945. Dit gedicht is
ongeweten zijn afscheidsgroet geweest en is als lied 511 in
het nieuwe Liedboek opgenomen.
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
En wilt Gij ons de bittere beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
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Broeder Roger Schutz van Taizé
Honderd jaar geleden, op 12 mei 1915 werd broeder Roger
Schutz geboren in Zwitserland. Tien jaar geleden kwam er
een einde aan zijn leven. Op 16 augustus 2005 werd hij
tijdens het avondgebed in Taizé, waarbij ongeveer 2500
jongeren aanwezig waren, met een mes neergestoken door
een 35-jarige verwarde Roemeense vrouw.
Hij was protestants theoloog, verzetsheld en oprichter en
overste van de Taizégemeenschap, een oecumenische
kloostergemeenschap die jaarlijks ongeveer 200.000 veelal
jonge mensen trekt. Voor hen is een bezoek aan Taizé vaak
een bron van inspiratie voor hun geloof.
Tijdens de oorlog hielp broeder Roger joodse vluchtelingen
onderduiken. Na in 1942 naar Zwitserland te zijn
teruggekeerd kwam hij in 1944 opnieuw naar Taizé. Hij
zette zich toen in voor de verzorging van Duitse krijgsgevangenen en de opvang van
oorlogsweeskinderen.
Steeds
meer vrienden en gelijkgestemden sloten zich bij hem
aan en in 1949 legden de
eerste
zeven
broeders
de
kloostergeloften af. Oorspronkelijk was het een Protestantse Communiteit, maar vanaf
1968 werd het een oecumenische kloostergemeenschap.
De spiritualiteit van Taizé heeft de oecumenische
verbondenheid binnen de kerk zeer bevorderd. De liederen
en canons van Taizé dragen deze spiritualiteit uit in de wereld.
Frans van der Sar
Uit dankbaarheid voor het gegeven leven van broeder Roger
en om zijn boodschap van verzoening en solidariteit zal er op
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dinsdagavond 12 mei 2015 een gebedssamenkomst zijn in
de Sint-Jakobskerk te Brugge.
Het inzingen begint om 19.30 u. Het avondgebed start om
20.00 u. Nadien is er gelegenheid tot ontmoeting met een
drankje. Dit avondgebed is een initiatief van de SintMichielsbeweging en de Taizé-gebedsgroepen.

NIEUWS UIT DE VPKB
Vooraankondiging Kerkmozaiek
Het lijkt evident: vlammen op de cover van het
Pinksternummer. Vuur als symbool van de Heilige Geest.
Maar wie teveel vlamt, loopt het risico op te branden. En
daarmee belanden we bij één van de ziektes van onze
maatschappij die ook in de kerk haar slachtoffers eist:
burn-out.
Want hoe houd je het vol in een kerk die kleiner wordt en
de energie die je erin steekt om haar gaande te houden
soms in het niets lijkt te verdwijnen?
We warmen ons aan het Pinkstervuur. Maar wat als de
vlam in jezelf is gedoofd?
Namens de redactie,
Annet Sinnema

GEMEENTENIEUWS
Open kerken
Sinds 2009 doet onze kerk mee aan het
initiatief van de stichting Open Kerken.
De kerk wordt dan gedurende 9 weken
opengesteld in het weekend . Dit gaat
altijd samen met een interessante
tentoonstelling in de kerk. In 2014 was er de aquarelDe Brugse Kerkbode, MEI 2015, bladzijde 7

tentoonstelling van Vera Cuvelier, “Het gelaat, spiegel van
de emotie”.
Het thema van Open Kerken 2015 is “Clair-Obscur”. Op de
openingszondag 7 juni zal het thema van de kerkdienst
“Verkenner in beloofd land” zijn. Het koor zal zijn
medewerking verlenen aan deze dienst.
Na de dienst wordt de schilderijententoonstelling geopend
door de voor ons bekende kunstenaar
Geert Demol. De tentoonstelling "Verkenner
in beloofd land" toont twaalf reisimpressies
doorheen Israël van Noord naar Zuid:
1. ROSH HANIKRA, Kalksteen grotten,
Noordelijke-grens met Libanon
2. HURSHAT TAL, Tel Dan, 3 bronnen, oorsprong van de
Jordaan rivier
3. TEL DOR, N-W. kust met zonsopgang, vloedlijn
4. KARMEL, Heuvellandschap,zicht over Jezreël
5. JERUSALEM, Klaagmuur en gebedsplein
6. JERUSALEM, Joodse man biddend aan de Klaagmuur, met gebedsriem
7. JERUSALEM, H. Grafkerk, 331 n.C. gebouwd door
Helena, nu priesterkerk
8. EIN GEDI, Natuurreservaat, verborgen waterval
9. MASADA, Vesting van de Joodse opstand der Zeloten,
Romeinse tijd, 70 n. Chr.
10. MASADA, Citadel, hoog verborgen in de rots nabij
Dode Zee
11. EIN BOKEK, Dode Zee, bad- en pleisterplaats
12. ARAD, Uitzicht aan de rand van de onherbergzame
Negev-woestijn
Na de opening van de tentoonstelling zal u een glaasje
worden aangeboden.
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We doen uiteraard weer een beroep op allen om één of
meerdere keren de permanentie te willen verzorgen van 7
juni tot 9 augustus op zaterdag- of zondagnamiddag van
14.00 tot 17.00 uur. Er zal een inschrijvingslijst hangen op
het mededelingenbord.
Wij hopen als Protestants Kerk in Brugge op deze manier
ook deze zomer weer een gastvrije plek te kunnen zijn voor
mensen die een moment van rust zoeken.
Namens de kerkenraad,
Riek ten Kate

Oecumenische Pinkstergebedswandeling
Op woensdag 3 juni 2015 zal in Brugge weer een Interkerkelijke Gebedswandeling plaatsvinden op initiatief van de
Oecumenische Studie- en Werkgroep van West-Vlaanderen.
De gebedstocht begint om 19.00 u met gebed en zang in de
Heilige Basiliuskapel, de Basiliek van het Heilig bloed.
Daar voert de wandeling naar ons Keerske, dat wij delen
met de Anglicaanse Kerk, met gebed en zang in de ProtesDe Brugse Kerkbode, MEI 2015, bladzijde 9

tantse en in de Anglicaanse traditie.
De wandeling wordt na een gebedsmoment in de Orthodoxe kapel afgesloten in de Oecumenische Kapel in de
Ezelstraat. In de bovenzaal aldaar is er gelegenheid tot
ontmoeting met een glaasje.

Armoedewandeling in Brugge
Elke dag komen honderden mensen naar Brugge om de
mooie gevels te bekijken.. Maar er is ook een andere
kant van de stad, een kant waar armoede is. Gelukkig
zijn er heel wat initiatieven en organisaties die proberen
mensen in armoede te helpen, zoals Poverello waarover
wij onlangs mochten horen bij monde van Dhr. Willy
Fonteyne.
Ook in het verleden was dat zo, bijv. in de godshuizen.
Daar mochten de armen in de middeleeuwen gratis in
wonen, op voorwaarde dat ze elke dag baden voor de
huiseigenaar. Tot op de dag van vandaag worden deze
huisjes ingezet om onderdak te bieden aan mensen met
een laag inkomen, al gebeurt dat tegenwoordig door het
OCMW.
De Dienst Diaconie van het bisdom van Brugge heeft
een ‘armoede-wandeling’ uitgezet. Tijdens deze 'Tocht
van Hoop' loop je langs verschillende plaatsen waar
mensen in armoede terecht kunnen voor hulp, maar
ook plaatsen waar ze zelf de handen uit de mouwen
steken.
VZW De Vrienden wil in de komende zomer zulk een
wandeling voor onze gemeente organiseren. Een datum
is nog niet bekend. Meer informatie volgt in het
volgende kerkblad.
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‘Omdat elk mens telt’
Tearfund is een christelijke humanitaire hulp- en
ontwikkelingsorganisatie, die ondersteuning verleent bij
rampen en ontwikkelingsprojecten. Het vindt zijn oorsprong
in de UK waar het in 1968 vanuit de evangelische kerken is
opgericht.
Tearfund België is in 1979 opgericht en actief in
Vlaanderen. Onder de koepel Integral wordt er
internationaal
samen
gewerkt
met
soortgelijke
organisaties: onafhankelijke Tearfunds uit andere landen
maar bijvoorbeeld ook SEL, actief in Frankrijk en Wallonië.
In 1987 werd Tearfund in België erkend als NGO en
ontvangt voor haar humanitaire acties subsidies van de
Belgische Federale overheid. De organisatie heeft vooral de
evangelische gemeenten als basis, maar wil, gedreven door
het christelijk geloof, iedereen in nood helpen, zonder
onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of
politieke overtuiging, …. “omdat elk mens telt”.
De diaconie van de VPKB Brugge heeft al vele jaren
Tearfund gesteund vooral als het om noodhulp ging. Dit
jaar is er voor Tearfund op 10 mei een uitgangscollecte
gepland en die willen we bestemmen voor hun actuele actie
voor slachtoffers van de aardbeving in Nepal. U kunt
uiteraard ook storten op de rekening van Tearfund met
vermelding: 77072-Aardbeving Nepal:
IBAN: BE41 4359 1900 0110
BIC/ KREDBEBB
Fiscaal attest vanaf €40 op jaarbasis.
De Diaconie.
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Jubileum Orthodoxe parochie van de
HH. Konstantijn en Helena te Brugge.
De Orthodoxe parochie in de Ezelstraat viert dit jaar
haar 20-jarig bestaan. Wij feliciteren hen daarmee
hartelijk.
Ter gelegenheid van dit jubileum is er in de Ezelstraat
83-85 tot zondag 7 juni een tentoonstelling die terugblikt op 20 jaar Orthodoxe parochie in Brugge. U kunt
kennis maken met de fraaiste objecten uit de
kerkcollectie en iets leren over de rituelen en gebruiken van de Orthodoxe gemeenschap. De tentoonstelling is tot 7 juni elke vrijdag, zaterdag en
zondag te bezoeken, van 14 tot 17 uur.
Momenten in de kerkdiensten van 26 april en 3 mei

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.
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 anDe Brugse Kerkbode, MEI 2015, bladzijde 12

ders. 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 Calvijn zowel
persoonlijk en als kerkleraar het meest aan het hart lag.
Ook als u niet alle avonden kunt deelnemen bent u van
harte welkom. We werken met een tekst over het
Avondmaal die Calvijn schreef voor de leden van de kerk
van Christus, en niet voor theologen. Een tekst die cirkelt
om het geheim, telkens weer.
Frans van der Sar

Kindernevendienst
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. Op Zondag 24
mei is er weer kindernevendienst.
Tot ziens!
Agenda
Dinsdagavond 12 mei: Gedachtenis Broeder Roger Schutz
in de Jacobskerk, aanvang 20.00 uur
Dinsdagavond 19 en 26 mei: Yot-Leerhuis over de
Avondmaalsopvatting van Calvijn, in de Nieuwe Pastorie bij
de Magdalenakerk, aanvang 20.00 uur
Dinsdagavond 2 juni: Kerkenraadsvergadering
Woensdagavond 3 juni: Pinksteravondwandeling, aanvang
19.00 u
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 10 MEI
Predikant

Dhr. Jeroen Hozée
Hulppredikant in Gent-Centrum

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Adriaan Debbaut
Mevr. E. Van Rijckegem
Tearfund
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke
ZONDAG 17 MEI

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
Johannes 17: 14-26; Mw. A. Klifman
Mevr. C. Bauwens
Kerk
Fam. W. ten Kate
ZONDAG 24 MEI; PINKSTEREN
KINDERNEVENDIENST

Predikant
Ouderling
Diaken
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Handelingen 2, 1-24; Dhr. P. Hellebuck
Mevr. M. Lammens
Kerk
Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en
Mw. A. Villa

ZONDAG 31 MEI; HEILIG AVONDMAAL
Predikant

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

Mw. R. ten Kate
Dhr. P. Hellebuck
Lieve Vercruijsse
Johannes 3: 1-13; Mw. C. Luteijn
Mevr. A. Laureys
Zending
Fam. P. Luteijn en Mw. E. Vanryckeghem

ZONDAG 7 JUNI; OPEN-KERKEN ZONDAG
Na afloop receptie
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
Hebreeen 11: 8-16; Mw. D. Constant
Mevr. E. Van Rijckegem
Open Kerken Project
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: 14 juni
Fam. J. Klifman; 21 juni Mevr. J. Lagauw-Wage; 28 juni
Fam. W. Buijs; 5 juli Fam. J. van Groenigen
ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE
dinsdag 12 mei: Oecumenische viering in de Jacobskerk,
vanwege de 100e geboortedag van Broeder Roger Schutz.
19.30 u: inzingen; 20.00 begin Avondgebed.
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 Kerkententoonstelling van schilderijen van Geert Demol met als
titel: Verkenner in Beloofd Land
De Brugse Kerkbode, MEI 2015, bladzijde 15

Pinksteren

Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven van licht.
Huub Oosterhuis
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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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