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INLEIDING
We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen.
De dagen worden al merkbaar korter. Maar er is een Licht
dat in ons leven blijft vallen en nooit minder wordt.
Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Lied 600: 1 en 5

KRETA, DE WIEG VAN EUROPA?
De afgelopen zomer brachten we tien dagen op Kreta door.
Het was een bestemming die reeds lang op ons lijstje
stond, maar het was er nog niet van gekomen. Als
theologiestudent hoor je over de Minoische beschaving en
over Cnossos, maar vaak moet je zulke dingen met eigen
ogen zien om er iets van te begrijpen.
Kreta ligt in het Oostelijk deel van de Middellandse Zee.
Het is een eiland dat al in de Oudheid t.o.v. de omliggende
continenten dichtbij genoeg lag om met schepen bereikbaar te zijn en ver weg genoeg om een zekere
zelfstandigheid te kunnen bewaren. Het heeft vele goede
natuurlijke havens.
Toen in de Midden en Late Bronstijd(±2200–800 voor Chr.)
in Afrika, Azie en Europa min of meer gelijktijdig grote
beschavingen tot ontwikkeling kwamen, lag Kreta zeer
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gunstig in het midden met goede zee- en handels verbindingen. Onder deze omstandigheden kon op dit eiland een
unieke synthese van verschillende culturele invloeden
ontstaan. Handelaren en zeelieden uit Mesopotamie, Griekenland en Egypte wisselden
hun
handelswaar
uit
en
stichtten er handelsposten en
steden. De Kretenzers zelf ontwikkelden zich tot een unieke
beschaving die het beste van
verschillende culturen in zich verenigde.
Lang werd Cnossos als de hoofdstad van Kreta gezien,
maar dat was vooral onder invloed van de Griekse mythologie die verhalen bewaarde over een legendarische koning
Minos, zoon van de god Zeus en van de Phoenicische
Europa. Eén van Minos’ wapenfeiten was de bouw van een
doolhof waarin de Minotaurus werd opgesloten, half mens
en half stier. Eén keer per negen jaar werden zeven
Atheense jongens en meisjes als voedsel het Labyrint
ingedreven totdat Theseus met hulp van koning Minos'
dochter Ariadne het monster versloeg. Dankzij de
door een verliefde Ariadne
gesponnen wollen draad die
Theseus tijdens zijn tocht
door het Labyrint had
afgewikkeld, vond hij de
uitgang terug. Het is een
verhaal dat de fantasie prikkelt. Toen de Engelse
archeoloog Sir Arthur Evans in 1900 de stad begon op te
graven, zetten deze legenden zijn romantische ziel aan tot
interpretaties en reconstructies die nu als discutabel
gelden.
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Het is zeker een bezienswaardige plek. Maar de
fantasievolle kleurrijke reconstructies van Evans en de
massaliteit van de duizenden toeristen die er dagelijks met
bussen worden afgezet, maken het tot een wat pretparkachtige ervaring. Het
blijft
bijzonder
om
de
technische en esthetische
verfijning te zien van een
beschaving die meer dan
drieduizend jaar geleden
bestond. Nog duidelijker
wordt dat in het Archeologisch museum van Heraklion.
De Kretenzers zijn uitgezwermd naar alle kusten van de
Oostelijke Middel-landse Zee. Ook aan de kust van wat nu
Israel is en Gaza. Ze worden in de Bijbel genoemd, bijv. in
Ezechiel en Sefanja. In Ezechiel 25:16 staat: “Daarom, zegt
God, de Heer, zal ik mijn hand tegen de Filistijnen opheffen.
Ik zal die Kretenzers uitroeien, en wie er van hen in de
kustvlakte nog in leven is, richt ik te gronde”. En in Sefanja
2:5: “Wee jullie, bewoners van de kustvlakte, Kretenzers! De
Heer richt zich tegen jou, Kanaän, land van de Filistijnen! Ik
zal je te gronde richten, met al je bewoners”.
De Kretenzische aanwezigheid in de kuststreken van het
Bijbelse land is inmiddels
door archeologische vondsten ruimschoots bevestigd.
In de Bijbel hebben ze een
negatieve reputatie.
Aan de Zuidkant van Kreta
in de vruchtbare vlakte van Messara lag een ander groot
bestuurscentrum: Phaistos. Ook hier is een “paleis” teruggevonden, een benaming die teruggaat op de betoverende
legenden van koning Minos. Veeleer gaat het evenals in
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Cnossos om een bestuurscentrum, waar de regering
zetelde en de ambtenarij. Waarschijnlijk was er een hoogste gezagsdrager, maar zijn positie was minder ‘koninklijk’
en autocratisch dan vroeger tijden het zich graag
voorstelden. Het is een prachtige opgraving en een mooie
plek, zonder fantasievolle reconstructies en niet druk.
Paulus en Kreta
Niet ver vandaar ligt een plaats die in Handelingen 27
wordt genoemd: Goede Havens. Als je daar gaat kijken
begrijp je het verhaal in Handelingen beter. Paulus is
onderweg naar Rome als gevangene om op eigen verzoek
aan de keizer te worden voorgeleid. Hij reist met een
Egyptisch graanschip uit Alexandrie. Het is al laat in het
seizoen voor deze tocht en de reis verloopt moeizaam. Ze
varen onder Kreta langs en leggen aan in een plaats die
Goede Havens heet en ze inderdaad heeft. Er zijn
inhammen die bescherming geven tegen wind uit
Noordelijke
en
Westelijke
richtingen.
Het
is
eind
september
en
Paulus
wil
daarom in Goede Havens overwinteren. De nabijheid van
Phaistos speelt daarin misschien een rol; het zou een gelegenheid geweest zijn om in
die belangrijke stad het evangelie te verkondigen. Hij
waarschuwt de bemanning tegen de risico’s om in de herfst
de zee op te gaan. Maar ze willen naar een andere haven
om te overwinteren, Feniks, al wordt niet duidelijk
waarom. Als ze proberen die haven te bereiken steekt een
zware Noordooster storm op die hen naar de Afrikaanse
kust stuwt. Het loopt goed af. Ze lijden uiteindelijk
schipbreuk op Malta zonder verlies aan mensenlevens,
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maar als ze in Goede Havens waren gebleven, zoals Paulus
adviseerde, hadden ze van die Noordoosterstorm inderdaad
geen enkele last gehad.
De verkondinging van het evangelie op Kreta
Toch heeft Paulus Kreta als zendingsgebied gezien. Hij is er
na zijn verblijf in Rome en na zijn vrijlating misschien
terug geweest. In het Tweede Testament vinden we een
brief van Paulus aan Titus, waarin hij schrijft dat hij Titus
op Kreta achtergelaten heeft. Daarmee kan hij niet het
korte verblijf tijdens de zeereis naar Rome bedoelen. Titus
heeft het moeilijk op Kreta en Paulus probeert hem te
bemoedigen: Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens
mijn richtlijnen, de resterende zaken te regelen en in elke
stad oudsten aan te stellen(1:5). Uit het vervolg wordt
duidelijk waarom Titus het zwaar heeft. Het zendingsveld
is weerbarstig. Er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers. Paulus beschrijft daarom de
deugden waaraan de nieuwe ‘kerkenraadsleden’ moeten
voldoen maar blijkbaar zijn zulke mensen moeilijk te vinden. Paulus probeert Titus een hart onder de riem te
steken met een opmerkelijk citaat(1:12): ‘Eén van hun
eigen profeten, zelf een Kretenzer, heeft gezegd: ‘Kretenzers
zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vadsige
vreters.’ Het is een bekend citaat van de filosoof
Epimenides, zelf een Kretenzer, uit een gedicht over Zeus,
waarin Minos zegt: “Ze hebben een tombe voor u opgericht, o
heilige en hoge, de Kretenzers, altijd leugenaars, gemene
beesten, vadsige buiken dat het zijn! Maar gij zijt niet dood:
gij leeft altijd voort, want in u leven en bewegen wij en
hebben ons bestaan”.
Het is een bijzonder aspect van de Kretenzische verering
van Zeus dat men zijn graf vereert, iets dat men verder in
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de Hellenistische wereld niet begreep. Hoe zou een oppergod als Zeus sterfelijk kunnen zijn en een graf kunnen
hebben? Maar voor de Kretenzers was deze sterfelijkheid
juist de wijze waarop Zeus telkens weer het leven
vernieuwde. Dat zal ook Epimenides hebben geweten en
bedoeld.
Hij
was
een
Kretenzer
die
zich
de
dubbelzinnigheid bewust was en er ironisch over sprak.
Maar de uitspraak van een Kretenzer dat alle Kretenzers
leugenaars zijn werd het klassieke voorbeeld van een
paradox. Als een Kretenzer dat zegt, liegt hij dan ook in die
uitspraak en zegt hij iets heel anders? Heeft Paulus de
dubbelzinnigheid van Epimenides begrepen en is zijn
citaat een vorm van Paulinische humor om Titus op te
beuren? Het lijkt er op. Het kan een bedekte verwijzing zijn
geweest naar het lege graf van Christus, die in Zijn dood
het eeuwige leven verwierf voor velen. Een boodschap die
in de Hellenistische wereld eveneens vaak niet begrepen
werd. Maar misschien door de Kretenzers juist wel? In de
volgende hoofdstukken spreekt Paulus Titus vaderlijk
opbeurend toe. Bedenk, zegt hij:
“Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de
verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons
leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we
verafschuwden en haatten elkaar. Maar toen zijn de
goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar
geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze
rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons
gered door het bad van de wedergeboorte en de
vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij door
Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft
uitgegoten”.
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De wieg van Europa
Kreta wordt wel de wieg van Europa genoemd of de wieg
van de Europese beschaving. Ik vind dat een mooi beeld.
Temidden van opkomende en ondergaande wereldrijken
heeft zich op dit mooie eiland een humanistische
beschaving ontwikkeld die vredelievend was en die een
kwaliteit van leven nastreefde en een schoonheid die als
het begin kan worden gezien van een Europees ideaal van
beschaving.
Een voorbeeld daarvan is het fresco ‘La Parisienne’ uit
Cnossos waarin, toen deze afbeelding bekendheid kreeg,
Parijse vrouwen zich onmiddellijk
herkenden. Er zijn in de oudheid geen
onderlinge oorlogen bekend tussen
Kretenzers. De sporen van oorlog en
verwoesting die archeologen terugvinden zijn altijd veroorzaakt door
invallen van buiten af. Kreta is een
voorbeeld hoe juist een multiculturele
samenleving een grote beschavingshoogte kan bereiken.
De geest van deze beschaving is nog
steeds voelbaar bijv. in de vriendelijkheid en de gastvrijheid van de huidige Kretenzers. In
Chania kwamen we een oud jodenbuurtje tegen. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn alle joden van Kreta weggevoerd
en omgekomen. Maar de synagoge is bewaard en in het
aangrenzende huis woont weer een joods gezin dat
vieringen houdt op vrijdagavond. Ze nodigen iedereen uit
deel te nemen, joden en niet-joden, “in the shared values
and aspirations of early Synagogues in the Judean-Greek
Diaspora. We invite you to pray with us for Peace,
Understanding and Brotherhood in this troubled world”. Ook
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dat is de geest van een oude Kretenzische beschaving, die
levend is gebleven!!
Nikos Kazantzakis, sinds mijn studententijd één van mijn
favoriete schrijvers, laat deze Kretenzische geest tot leven
komen in zijn romans. Hij was een echte Kretenzer, geboren in Herakleion, maar evenzeer een echte Europeaan.
Het meest bekend is zijn boek “Zorba de Griek”, dat
prachtig verfilmd is. En ook “Christus opnieuw gekruisigd”
en ‘De laatste verzoeking van Christus” zijn bekende
boeken van zijn hand. Die laatste twee vielen niet in goede
aarde bij de leiding van Grieks-Orthodoxe kerk en hij werd
erom geexcommuniceerd.
Het oeuvre van Kazantzakis is niet te plaatsen; het stijgt
boven alles uit. Het is nationaal Grieks-Kretenzisch en
internationaal, het is gelovig en atheistisch, kerkelijk en
onkerkelijk, anarchistisch en humanistisch, stoicijns en
met diepe ontferming bewogen voor mensen en hun lot.
Het zijn tegenstrijdigheden die in deze Kretenzer samen
kunnen gaan als vertegenwoordiger van een oude beschaving. Moge dit de geest van Europa zijn, dat in deze
problematische tijd voor dezelfde uitdaging staat om zulke
tegenstrijdigheden te verenigen en zichzelf te overstijgen.
Frans van der Sar

De Brugse Kerkbode, SEPTEMBER 2015, bladzijde 8

NIEUWS UIT DE VPKB
Scheppingszondag
In voorbereiding op weg naar VN-klimaatconferentie in
Parijs, van 30 november tot 11 december, staan we stil bij
onze zorg voor de schepping in de dienst van 6 september.
Er zal op 7 september een oecumenische gebedsdienst zijn
in Brussel met hetzelfde thema.

GEMEENTENIEUWS
Kerkenraadsverkiezing
Dit jaar zijn twee ouderlingen aftredend: Dhr. A.
Deceuninck en Mw. R. ten Kate. Dhr. Deceuninck stelt
zich herkiesbaar; Mw. Ten Kate is niet herkiesbaar. De
kerkenraad dankt Riek ten Kate voor alle inzet en inzicht
die zij in die 22 jaar heeft ingebracht; ze zal daarom
De Brugse Kerkbode, SEPTEMBER 2015, bladzijde 9

worden gemist. Maar de kerkenraad verheugt zich dat Mw.
Anneke Klifman kandidaat wil zijn om de vacature te
vervullen. Op 6 september zal na de dienst een verkiezing
plaats vinden.
Koorleven
Op 28 september gaan de koorrepetities weer van start.
Het koor bereidt zich weer voor op de Hervormingszondag
en de Kerstzangavond. Op 3 oktober worden de koorleden
verwacht ten huize van de ‘koorlijder’ Patrick Hellebuck,
rond 18u30. Hij zal voor een simpele spaghetti-avond
zorgen en rekent op ieders goede humeur zodat het
eenvoudig en gezellig wordt.
Groet van Avelien van den Broek
Hallo…
Inmiddels alweer een tijdje geleden heb ik voor
het laatst jullie gemeente bezocht waarvan ik me, ondanks
dat ik er maar kort was, toch een deel voelde. Mijn stage zit
er weer op en ik bevind me alweer in Nederland. Ik heb een
hele mooie tijd in België gehad. Mijn stage bij Sealife was
erg leuk, Brugge is een ontzettend mooie stad en ik had
een fijne kerkgemeente die ik wekelijks kon bezoeken. Ik
wil jullie graag bedanken voor de gastvrijheid en de
hartelijkheid waarmee ik ontvangen werd. Ik voelde me
snel thuis binnen de gemeente en vond het fijn om de
kerkdiensten te bezoeken. Ik zat naast mijn stage veel
alleen in huis waardoor de zondagochtend iets werd om
naar uit te kijken. Zowel naar de dienst als het
koffiedrinken. Hartelijk bedankt daarvoor!
Groetjes, Avelien!
Bezoek van de gemeente
Philippine-Sas van Gent-Sluiskil aan Brugge
Op zondagmiddag 6 september komt de gemeente SluiskilPhilippine-Sas van Gent op bezoek. Rond 14.00 zal de
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groep van meer dan 60 mensen aankomen in Brugge. De
wandelaars in de groep krijgen vanaf de Bargeweg een
rondleiding door Brugge. Vanaf het Belfort zal op het
carillon ter bemoediging speciaal voor de Zeeuwsvlamingen
het Zeeuwsvlaamse volkslied klinken: ‘Van d’Ee tot
Hontenissse’. Het werd in 1917 geschreven in reactie op
Belgische annexatieplannen na de de 1e Wereldoorlog. En
ook Psalm 134 zal klinken: “Dat ’s Heren zegen op u daal”.
Ergens rond 15.00 uur worden ze verwacht in ’t Keerske.
In ’t Keerske is er voor de mensen, die niet aan de
rondleiding mee kunnen doen en die met de auto opgehaald zullen worden van de Bargeweg, een alternatief
programma. In reactie op dat Zeeuwsvlaamse volkslied zal
Patrick Hellebuck de Zeeuwsvlamingen introduceren in de
leerzame belevenissen van de Vlaamse held Baziel.
De ontmoeting wordt afgesloten met een vesper en tegen
16.15 gaan de wandelaars via een andere route terug naar
de parkeerplaats van de bus, die om 17.00 vertrekt. U bent
van harte uitgenodigd om zondagmiddag binnen te lopen;
de bezoekers uit Zeeuwsvlaanderen zullen het heel erg op
prijs stellen. We kunnen dan om vier uur samen de
ontmoeting besluiten met een vesper.
Garnizoensbijbel even terug in Brugge
De kerkenraad heeft Dhr. Passchier uitgenodigd voor de
dienst op Hervormingszondag op 1 november. Hij heeft die
uitnodiging aangenomen. We zijn daar blij mee; hij heeft
beloofd de Garnizoensbijbel mee te brengen die van 1817 –
1830 op de kansel lag van ‘de Geuzentempel’ in de
Ezelstraat, nu de Joseph Ryelandtzaal. Een bijzonder
moment voor onze gemeente.
Lutherreis
Zoals reeds gemeld op de gemeentevergadering zijn de
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voorbereidingen gestart voor een Lutherreis in 2017. In de
tweede helft van september zal er een lijst hangen waarop
geinteresseerden kunnen intekenen. Er zal dan meer
bekend zijn over de datum, de duur en de kosten.
Afwezigheid predikant
De predikant, Ds. F.S.J. van der Sar, is van 20 t/m 24
september afwezig vanwege een huwelijksinzegening in Israël waaraan hij is gevraagd deel te nemen als ook aan het
aansluitende bruiloftsfeest. Als u dan een predikant nodig
hebt, kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid.

Uitvoering van het Marcus-evangelie
Op zaterdagavond 14 en op zondagmiddag 15 november
zal het Marcus-evangelie worden uitgevoerd door 15
vrijwilligers uit verschillende Brugse kerken. Het is een
initiatief van de Oecumenische Werkgroep “Samen rond de
Bijbel”.
Het Marcus-evangelie leent zich voor zulk een uitvoering
omdat het vooral beschrijft wat er gebeurt. Deze
gebeurtenissen worden nagespeeld in een rondetheateropstelling, tussen het publiek in, in een zaal van
het Sint-Lodewijkscollege. De uitvoering is gebaseerd op
een boek van Andrew Page, met de titel ‘Het Markusexperiment’. Naar zijn overtuiging is het Marcus-evangelie
geschreven in een structuur die bepaald wordt door
inhoudelijke samenhangen maar die het ook mogelijk
maakt om de tekst in zijn geheel goed te onthouden. Het is
zeer waarschijnlijk dat dit evangelie in de vroegste tijd van
het Christendom inderdaad zo verteld werd in kleine
samenkomsten. Geschreven teksten waren nog nauwelijks
voor handen. Een verteller droeg uit het hoofd de tekst
voor. Die is zo levendig geschreven om het op deze wijze
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aan mensen voor ogen te kunnen brengen. Dat is ook de
intentie van de uitvoeringen in November. Ze blijken heel
indringend en verrassend te kunnen zijn.
Maar daarvoor zijn vrijwilligers nodig en we hopen dat die
er ook uit onze gemeente zullen zijn. De rol van Jezus heeft
veel voorbereiding nodig. De verdere rollen zijn niet zo
omvangrijk. Op 21 september wordt er een informatieavond georganiseerd die ook leuk en interesssant kan zijn
als je jezelf nog niet direct ziet als één van de uitvoerenden.
De avond is in Tabor, Dampoortstraat 168 in St. Kruis en
begint om 20:00 uur.

Kindernevendienst
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. De
eerstvolgende keer zal zijn op 27 september.
Agenda
Zaterdag 5 september: Gemeenteuitstap IJzervaartocht; zie
het vorige kerkblad.
Zondagmorgen 6 september: Na de dienst Kerkenraadsverkiezingen
De Brugse Kerkbode, SEPTEMBER 2015, bladzijde 13

Zondagmiddag 6 september: Ontvangst Protestantse gemeente Philippine/Sluiskil/Sas van Gent
Maandagavond 21 september: Info-avond Marcusdrama in
Tabor, Dampoortstraat 168, St. Kruis.
Maandagavond 28 september: Begin Koorrepetities, 19:30 u
Zaterdagavond 3 oktober: Kooravond
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website

Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 6 SEPTEMBER; HEILIG AVONDMAAL
Startzondag, Scheppingszondag en kerkenraadsverkiezing

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Dimos de Beun
Colossenzen 1, 12-23; Dhr. P. Hellebuck
Mevr. C. Bauwens
Zending
Fam. W. Buijs
ZONDAG 13 SEPTEMBER

Predikant

Ds. Herman Fresen
Ziekenhuispastor

Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. P. Hellebuck
Alexander Vangaever
Mevr. M. Lammens
De Arkgemeenschap
Fam. J. van Groenigen

ZONDAG 20 SEPTEMBER; JEUGDZONDAG
Autoloze zondag!
Predikant
Ouderling

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
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Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. J. van Groenigen
Alexander Vangaever
Marcus 9,30-37; Mw. C. Luteijn
Mevr. A. Laureys
Kerk
Fam. A. Deceuninck

ZONDAG 27 SEPTEMBER; KINDERNEVENDIENST
Predikant
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. M. Lammens
Lieve Vercruysse
Marcus 9,38-50; Mw. D. Constant
Mevr. E. Van Rijckegem
Mercy Ships
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke

ZONDAG 4 OKTOBER; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. P. Hellebuck
Hans Helsen
Marcus 10,1-16; Mw. H. Coudyser
Mevr. C. Bauwens
Zending
Fam. W. ten Kate.

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 11 oktober Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en Mw. A. Villa; 18
oktober Fam. P. Luteijn en Mw. E. Vanryckeghem; 25 oktober
Fam. A. Michiels-Ameel; 1 november Fam. J. Klifman.
ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE
zaterdagavond 10 oktober: Beenhamavond georganiseerd
door VZW De Vrienden
donderdagmiddag 15 en 29 oktober, 12 november:
Bijbelkring, aanvang 14:30 uur
14 en 15 november: Uitvoering Marcusdrama
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Laat de kinderen tot mij komen!

Wij hebben een sterke stad,
een stad met muren en schansen,
wij hebben een sterke stad,
een stad waar de kinderen dansen
en waar men muziek maakt en zingt,
een stad door de Heer omringd.
Lied 175: 1
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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
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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