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INLEIDING 

 

Wij gaan op weg naar Pasen. U vindt een wat langer artikel 

over Judas en zijn rol in de evangelien. Amos Oz heeft een 

prachtige roman geschreven met de titel ‘Judas’, waarin hij 

de betekenis van verraad onderzoekt en de eenzaamheid 
waarin een verrader achterblijft. Hij wijdt in dit boek ook 

een hoofdstuk aan het verraad van Judas in het evangelie. 

Na lezing van dit boek wilde ik toch eens uitzoeken wat er 
staat in het Tweede Testament over Judas. 
Verder is er een artikel van Rigo Rombout over de 

ontstaansgeschiedenis van het lied “U zij de glorie”, dat het 

koor met Pasen ten gehore zal brengen. En er is het 
gemeentenieuws. 

     Frans van der Sar 
 

Gezegend Pasen!! 
 

JUDAS, DE APOSTEL DIE BUITEN HET HEIL VIEL 

 

De rol van Judas bij Jezus’ gevangenneming is in het 
Tweede Testament met veel vragen omgeven. Paulus 

spreekt helemaal niet over Judas. De brieven van Paulus 

behoren tot de oudste geschriften van het Tweede 

Testament. Paulus vond het blijkbaar niet nodig over 

menselijk verraad te spreken m.b.t. Jezus’ kruisiging. Hij 

zegt in 1Kor. 15: 3-5: “Het belangrijkste dat ik u heb 
doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat 
Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften 

staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, 
zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan 

Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen”. Geen woord 
over Judas. Paulus zegt dat Jezus werd ‘uitgeleverd’ of 
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‘prijsgegeven’, maar dat woord heeft geen inherente 
negatieve betekenis. Paulus gebruikt het ook m.b.t. God: 
‘Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem 

omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet 
alles schenken?”(Rom. 8:32, NBV). Dat Jezus ‘prijsgegeven’ 
wordt behoort essentieel tot het heilshandelen van God. 

Hetzelfde griekse woord wordt ook in de evangelien 
gebruikt en doorgaans in de NBV met ‘uitgeleverd’ 
vertaald. De NBV maakt verschil tussen ‘prijsgegeven’ en 

‘uitgeleverd’. Het eerste vinden we in relatie tot God en het 
tweede als het om een menselijke betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid gaat. Toch is het steeds hetzelfde 

griekse werkwoord ‘’paradidoomi” dat wordt gebruikt. 

Het is opmerkelijk dat de evangelien, die tientallen jaren 
later dan de brieven van Paulus werden opgetekend, zoveel 

aandacht geven aan Judas en zijn verraad. Waarom was 
dat nodig of waarom was het nodig geworden? 

Ook in de evangelien wordt het woord ‘uitleveren’ gebruikt 

voor wat Judas heeft gedaan, hetzelfde woord dat Paulus 
gebruikte. Het is prijzenswaardig dat de NBV dit aanhoudt 

maar ze blijft toch niet helemaal consequent.  In Johannes 

13 wordt er steeds met ‘verraden’ vertaald. Oudere 
vertalingen deden dat bijna vanzelfsprekend wanneer het 
om Judas gaat. Wat Judas deed was toch immers het 

ultieme voorbeeld van verraad! Een daad waarvoor geen 

vergeving was! Volgens de evangelien deed het Judas 
buiten het heilshandelen Gods vallen.  

Maar verloochende niet ook Petrus zijn meester driemaal? 
En de rol van de andere leerlingen bij de gevangenneming 
van Jezus was ook niet glorieus te noemen? Volgens de 
traditie hadden ze zich verstopt in hetzelfde dal waar 
Judas zich verhing. Maar voor hen was er wel vergeving. 

Waarom moest Judas de slechterik worden in het verhaal?  
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Judas Iskarioth 

De evangelien geven geven weinig informatie over Judas. 
De naam is een griekse vorm van de joodse naam Juda of 

Jehuda, een zeer gangbare joodse naam. Een andere 
leerling van Jezus heette ook zo. Hij wordt in Handelingen 

1:13 genoemd als Judas, de zoon van Jacobus. Volgens de 
traditie is hij de schrijver van de brief van Judas, hoewel 

de schrijver van die brief over zichzelf spreekt als de broer 

van Jacobus (Judas 1:1). Maar misschien is met ‘zoon’ en 
‘broer’ een geestelijke verwantschap bedoeld. Om 
verwarring te voorkomen zal daarom wellicht de andere 

Judas altijd Judas Iskariot zijn genoemd. 
Het kan zijn dat met deze achternaam de woonplaats van 

zijn familie werd aangeduid: 'man van Keriot', zoals het 
Johannesevangelie aanneemt(Joh. 6:71). Keriot was een 

plaatsje in de buurt van Hebron in het zuiden van Judea. 

Maar ‘keriot’ is ook het meervoud van het hebreeuwse 
woord voor ‘stad’. Hij is dus een ‘man van de steden’, ‘een 
stadsmens’.  In beide gevallen onderscheidt hij zich van de 

andere elf apostelen die een Galilese achtergrond hadden 
en niet afkomstig waren uit grote steden.  
Judas was degene die met de financien wordt belast. Hij 
hield de kas bij, deed de betalingen onderweg en de giften 
aan de armen. Het zou een aanwijzing kunnen zijn voor 
zijn maatschappelijke status: een man die gewend was met 

geld om te gaan en die men vertrouwde met deze taak, 

hoewel ook de tollenaar Mattheus daarvoor een prima 

kandidaat zou zijn geweest. 

We horen niets over zijn roeping en we horen ook niet over 
wat hem bezielde om Jezus over te leveren. Er is in geen 
van de evangelien een voorgeschiedenis van de wending in 
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zijn leven. Judas’ bijzondere rol in de heilsgeschiedenis 

openbaart zich pas bij het einde van Jezus’ leven. 
 
Het ‘verraad’ van Judas en zijn dood 

De evangelien stemmen overeen dat bij Judas een 
manifestatie van het kwade aan de dag treedt. Zijn daad 

komt voort ofwel uit zijn eigen slechtheid of uit de macht 

die Satan over hem krijgt. Voor het eerste kiezen Marcus 
en Mattheus, voor het tweede kiezen Lukas en Johannes 

als ze vermelden dat Satan bezit neemt van Judas voor het 

Paasfeest (Luk. 22:3; Joh. 13:2). De macht van het kwade 
manifesteert zich voor de mens onverwacht en 

onverklaard, zoals het ook was met de slang in het 

paradijs. Het lijkt alsof er tot het ‘verraad’ niets bijzonders 

aan de hand was met Judas.  Maar alle evangelien 
benadrukken dat Jezus het wist. Voor Hem kwam deze 

manifestatie  van het kwade niet  onverwacht. In het 

evangelie van Johannes noemt Jezus het zelfs lang van 

tevoren na de wonderbare broodvermenigvuldiging(Joh. 6: 

52-71). 
De evangelien  stemmen overeen in wat de kardinale 

momenten zijn bij het ‘verraad’ van Judas: het Laatste 
Avondmaal en de gevangenneming in de hof van 
Gethsemane. Toch zijn er kleine maar niet onbelangrijke 

verschillen, m.n. t.a.v. het verhaal van zijn dood.  
Bij Marcus en Mattheus, is de zalving door een vrouw de 
aanleiding tot het verraad. In de ergernis van Judas 

daarover treedt zijn slechtheid aan de dag. Johannes legt 

ook die samenhang maar minder duidelijk. Lucas plaatst 
het verhaal van de  zalving aan het begin van zijn 

evangelie(Luk.7) en heeft deze samenhang niet.  

In Mattheus, Marcus en Lucas spreekt Jezus tijdens de 

viering van het Laatste Avondmaal over Zijn uitlevering en 
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over één van de leerlingen die het zal doen zonder diens 
naam te noemen.  Judas komt er zelf ook niet voor uit. Hij 

neemt deel aan het Laatste Avondmaal. Alleen in het 

evangelie van Johannes wijst Jezus Judas uitdrukkelijk 

aan als degene aan die 

hem uitleveren zal.  

Jezus doopt een stuk 
brood in de schaal en 

geeft het aan hem(Joh. 

13, 26-30): ‘Op dat 

moment nam de duivel 

bezit van Judas. Jezus 

zei: ‘Doe maar meteen wat 

je van plan bent.                                Pieter Pourbus 

Niemand aan tafel begreep  waarom hij dit zei; omdat Judas 
de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat 

hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de 

armen moest geven. Judas nam het brood aan en ging 
meteen weg. Het was nacht’ 
Dramatisch is het moment in de hof van Getsemane, waar 

Judas Jezus aanwijst met een kus. We vinden het in de 

eerste drie evangelien maar niet bij 

Johannes. Ook in de reacties van Jezus 

op deze kus zijn er verschillen. Bij 
Mattheus staat dat Jezus tegen hem 

zei: ‘Vriend, ben je daarvoor 
gekomen?(NBV)’. Bij Marcus is er geen 
reactie tegen Judas maar bij Lucas 

staat er: ‘Judas, lever je de Mensenzoon 
uit met een kus?(Luk. 22:48).  
Maar Jezus weet dat het moet 

gebeuren! Alle vier de evangelien benadrukken dat in het 

verhaal van de gevangenneming al vertellen ze het op 
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verschillende manieren. Als er gewapend verzet dreigt  van 
één van de volgelingen zegt Jezus in Mattheus: ‘Weet je niet 
dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij 
dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter 

beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften 

in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ 

Mattheus lijkt het minst geneigd Judas te demoniseren en 
zo zwart mogelijk af te schilderen en Johannes het meest. 

Mattheus spreekt als enige over het berouw van Judas: 
“Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter 
dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig 

zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug  en 

zei: ‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te 

leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf 

maar op te lossen!’  Toen smeet hij de zilverstukken de 
tempel in, vluchtte weg en verhing zich”(Mat. 27:3-5). Bij 
Mattheus blijft de manifestatie van het kwade een 
menselijke aangelegenheid. Het is niet Satan die het doet, 
het is Judas zelf die zijn eigen verantwoordelijkheid 
onderkent en er 

berouw van kan 

hebben; zozeer dat hij 
zich verhangt. Judas 

sterft nog voor Jezus.  

Van het geld wordt  bij 

Mattheus  een akker 
gekocht van een pot-

tenbakker, die als begraaf-                Edward Okun 

plaats voor vreemdelingen kon dienen: een akker met rode 
klei. De passende naam van dit stukje grond werd: de 
Bloedakker. In het evangelie van Markus, Lukas en van 

Johannes horen we  niets over het einde van Judas.  

Maar in Handelingen 1, 16-22 verhaalt Lukas ons een 
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andere gang van zaken. Petrus spreekt de groep van Jezus’ 
volgelingen in Jeruzalem toe na Jezus’ hemelvaart, een 
groep van ongeveer honderdtwintig mensen. Hij zei: 

‘Broeders en zusters, het schriftwoord waarin de heilige 

Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de 
gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in 
vervulling gaan.  Judas was een van ons en had deel aan 
onze dienende taak. Van de beloning voor zijn schanddaad 

kocht hij een stuk grond, maar bij een val werd zijn buik 

opengereten, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. 

Alle inwoners van Jeruzalem hebben van deze gebeurtenis 
gehoord, en daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen 
taal Akeldama, wat ‘bloedgrond’ betekent. In het boek van 

de Psalmen staat namelijk geschreven: “Laat zijn 

woonplaats een woestenij worden en laat niemand daar 
meer verblijven.”  
Hier is geen sprake van berouw noch van een zelfdoding. 

Judas sterft een gruwelijke dood door een val.  Maar in zijn 
indrukwekkende toespraak na Pinksteren tot de inwoners 
van Jeruzalem noemt Petrus Judas niet: “Deze Jezus, die 

overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is ‘uitgele-

verd’, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.  God 
heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood 

van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem 

niet behouden”.  
De vraag blijft staan waarom de evangelien zoveel werk 

hebben gemaakt van ‘het verraad van Judas’ en van de 

manifestatie van het kwade in hem? Was het nodig om zo’n 

slechterik in te voeren om de menselijke verantwoor-
delijkheid te doen uitkomen bij de ‘uitlevering’ van Jezus? 

Was het nodig  om te kunnen waarschuwen voor de 

manifestaties van het kwade? Maar als er dan één wordt 
uitgezonderd aan wie een heel bijzondere verantwoor-
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delijkheid wordt toegewezen, zoals bij Judas gebeurt, is het 

gevaar wel heel groot dat de slechterik de zondebok wordt 
op wie de schuld wordt afgeschoven! Was dat nodig? Was 
het nodig met Judas iemand te hebben tegen wie de 

andere leerlingen veel gunstiger afstaken?  
De kerkelijke prediking heeft gretig gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid Judas als  afschrikwekkend voorbeeld 

neer te zetten van iemand die een 
vooraanstaande plaats had kunnen 
hebben in het koninkrijk Gods maar in 
plaats daarvan voor satan viel en in de 

hel belandde. Dat is heel lang de 

werkingsgeschiedenis gebleven. Daarin 
speelde  ook de identificatie van Judas  met het joodse volk 

een grote rol. Judas werd gezien als de exponent van het 

Joodse volk, dat als geheel verantwoordelijk werd 

gehouden voor de dood van Jezus aan het kruis. Zijn naam 

kwam in dit verwijt goed van pas. De demonisering van 

Judas werd overgedragen op het Joodse volk als geheel, 
met vreselijke gevolgen. 
 
Een herwaardering van Judas? 

Er zijn vooral in de 20e eeuw pogingen gedaan om tot een 
herwaardering te komen van de rol van Judas. De tijd was 

er rijp voor. Als eerstejaars student maakte de verfilming 

van de musical ‘Jesus Christ Superstar’ grote indruk op 
mij. Judas is zich in deze film bewust van de dubieuze rol 
die Jezus hem vraagt te spelen. Er is een sterke relatie 

tussen hem en Jezus die na de opstanding wordt hersteld. 
Al in de tweede eeuw na Christus was er een herwaar-
dering van de rol van Judas in een tekst die niet zo lang 
geleden in een jongere versie werd teruggevonden en 

gepubliceerd werd in 2006, het zgn. evangelie van Judas. 
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Het positieve beeld van Judas in dit evangelie  heeft een 
gnostische achtergrond; een wereldbeeld dat de Oudheid 

enkele eeuwen beheerste. De materiele werkelijkheid en 
het lichamelijke bestaan golden in dit wereldbeeld als 

minderwaardig. Daarom werd de menselijkheid van Jezus 

als een tijdelijke aanpassing gezien en niet als een 
wezenlijke openbaring. Deze aanpassing moest ongedaan 

worden gemaakt om tot de essentie te komen. Judas zou 

dat als enige hebben  begrepen en Jezus daarom hebben 
uitgeleverd. De kerk heeft terecht afstand gehouden van de 

gnostische spiritualiteit. 

Er is in de laatste eeuw meer evenwicht gekomen in het 
inzicht in het samengaan van menselijke verantwoorde-

lijkheid en goddelijke bedoeling bij Jezus’ weg naar het 

kruis. Jezus belichaamt deze samenhang. De oneindige 

liefde van Jezus zelf in Zijn bereidheid om de weg naar het 
kruis te gaan is de bezegeling van deze samenhang. Het 
kruis doordringt ons van beide: de menselijke 

verantwoordelijkheid en schuld zowel als de oneindige 
liefde van de Vader en de Zoon voor ons. 

In het gedicht van Jacobus Revius uit de 17e eeuw, ’t En 

zijn de Joden niet, lichtte dat besef al indrukwekkend op. 
Daarom wil ik tenslotte de vragen rond Judas nog eens 

stellen: Was wat Judas heeft gedaan werkelijk zo slecht dat 
hij daarom buiten het heil moest vallen? Zou de naam van 

Judas niet  aan Revius’ gedicht kunnen worden toegevoegd 
in een regeltje: ‘Noch was ‘t Judas niet, die U verried?’ Zou 

het niet mogelijk zijn dat Judas na zijn opstanding door 

Jezus liefdevol werd omarmd en opgenomen onder Zijn 

leerlingen? Waarom zou dat ondenkbaar zijn, tenzij  Judas 
zelf inderdaad voordien een einde aan zijn leven had 

gemaakt?  

   Frans van der Sar 
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Jacobus Revius: ’t En zijn de Joden niet        
 

’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,  

noch die verradelijk u togen voor ’t gericht,  
noch die versmadelijk u spogen in ’t gezicht,  
noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,  
 

’t en zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten  

den rietstok hebben of den hamer opgelicht,  

of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,  

of over uwen rok t’saam dobbelden en tuisten:  
 

ik ben ’t, o Heer, ik ben ’t die u dit heb gedaan,  
ik ben de zware boom die u had overlaân,  
ik ben de taaie streng daarmee gij gingt gebonden,  
de nagel en de speer, de gesel die u sloeg,  

de bloedbedropen kroon die uwe schedel droeg:  

want dit is al geschied, eilaas om mijne zonden. 

  
 

GEMEENTENIEUWS 
 

De Lettenbergontwerpen van Bernard Sercu 

In de Magdalenakerk in Brugge zijn tot en met 
Paasmaandag 28 maart 2016 in de namiddag de 

ontwerpen te zien die de kunstenaar Bernard Sercu 

maakte voor de kruisweg op de Lettenberg. Ieder jaar op 
Goede Vrijdag vertrekt een boetetocht vanuit 
de Kemmelse Sint-Laurentiuskerk naar de 

Lettenberg. Deze heuvel is een drukbezochte 

site van de Eerste Wereldoorlog waar veel 
soldaten sneuvelden. Het zijn zeven reeksen 

van telkens veertien kruiswegstaties. Een 
kruisweg verbindt het menselijk lijden met 

dat van Christus. Uit de belofte van verrijzenis groeit 
kracht, moed en hoop. 
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U ZIJ DE GLORIE 
 
Zoals iedereen wel weet, is het koor aan het werken om de 

Paasdienst op te fleuren, en we zingen o.a. een lied dat 

iedereen wel kent nl.: “U zij de glorie”. 
Even dit stuk onder de aandacht brengen: In 1746 zet 
Georg Friedrich Handel (1685 – 1759) zich aan het 

componeren van een oratorium met als titel  “Judas 

Macabeus”, dit naar aanleiding van de terugkomst van 
Prins William Duke of Cumberland van de  slag van 
Culloden. In de derde akte komt er een stukje dat op zich 

de wereld zal veroveren. De achterliggende geschiedenis 

gaat als volgt: Een boodschapper brengt het nieuws dat 

Judas M. in Capharsalama de vijand, duizenden in getal, 
met olifanten verslagen heeft. De held treedt Jeruzalem 

binnen in triomf en het koor zingt het stuk. 

“See the conquering hero comes 

Sound the trumpet, beat the drums 

Sports prepare the Laurel bring 

Song of triumph to him sing” 

Dit oratorium werd een succes maar dit koorwerkje een 

nog groter succes. Want Händel beslist om het nog eens te 
gebruiken in het oratorium  “Joshua” in 1751. Dit stukje 
wordt overal uitgevoerd en gebruikt want in 1796 zal 
Ludwig van Beethoven zijn 12 variaties voor cello en piano 

(oow 45) toonzetten, jawel, op dit thema van Händel! 

In 1884 schrijft de Zwitserse predikant en tekstdichter 
Edmond Budry (1854 – 1932) een liedtekst: ” A Toi la 

gloire” op dit stukje muziek. De nederlandse berijmde 
vertaling komt van de Nederlandse dichter en historicus  
Jan Willem Schulte Nordholt (1920 – 1995):” Aan u de 

glorie, herrezene”. 
Het werkje werd ook uitgevoerd bij vele begrafenissen zoals 
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die van Churchill. Ook op de huwelijken en begrafenissen, 

van het Nederlands vorstenhuis, maar dan wordt de 
originele Franse tekst gezongen. Het is een vast onderdeel 

geworden met Pasen, en menig blazerensemble maakt 
gretig gebruik van deze melodie. 
 
Of hoe een dubbeltje rollen kan…. 
 

Rigo Rombout 
                                                              

BIJBELKRING 1
E
 JOHANNESBRIEF 
 

Op de bijbelkring lezen we dit voorjaar de 1e Johannesbrief 

willen lezen. Het is een brief met een rijke inhoud. Het is 

goed om de brief ook eens in zijn samenhang te bezien. De 

bijbelkring komt samen op 3-3 en 17-3.  De aanvang is 

14:30. 

KINDERNEVENDIENST 

Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we 

allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. De eerst-

volgende  keer zal zijn op 27 maart. 
 

AGENDA 

donderdagmiddag 3 en 17 maart: Bijbelkring 1e Johannes- 
brief, aanvang 14:30 

woensdagavond 23 maart: Leçons de ténèbres, Couperin, 

aanvang 20:00 uur. 
 

Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website 

 

Erediensten 10.00 uur  
 

ZONDAG 6 MAART; 4E IN DE 40-DAGEN TIJD 

HEILIG AVONDMAAL 
 

Predikant          Ds. F.S.J. van der Sar 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. M. Lammens 
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Organist Dimos de Beun 

Hoofdlezing       Lucas 18, 9-14; Mw. C. Luteijn 
2e Lezing Hebreee ̈n 8,1-13 
Babyoppas        Mevr. A. Laureys-Kutsch 
Collecte Huizen van Hoop 

Koffiedienst       Fam. A. Michiels-Ameel 
 

ZONDAG 13 MAART; 5E IN DE 40-DAGEN TIJD 

Gastpredikant   N.N. 

Ouderling Mw. A. Klifman 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Alexander Vangaever 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 

Collecte Zending 
Koffiedienst       Fam. J. Klifman 
 

ZONDAG 20 MAART; PALMZONDAG 
 

Predikant          Frans van der Sar 

Ouderling          Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Organist            Hans Helsen 
Hoofdlezing        Lucas 19, 22-44; Mw. D. Constant  
2e Lezing Hebreee ̈n 10, 1-10 
Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte Kerk 
Koffiedienst       Mevr. J. Lagauw-Wage 

 

GOEDE VRIJDAG 25 MAART; HEILIG AVONDMAAL 

Aanvang 20.00 uur 

 

Predikant          Ds. F.S.J. van der Sar 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. M. Lammens 
Organist Adriaan Debbaut 

Lezingen            Lukas 22:7 – 23:56; Mw. H. Coudyser 
Babyoppas        Mevr. A. Laureys-Kutsch 
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PASEN, 27 MAART; KINDERNEVENDIENST 

Predikant          Ds. F.S.J. van der Sar 

Ouderling Mw. A. Klifman 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Organist Dimos de Beun 
Hoofdlezing       Lucas 24, 1-12; Mw. A. Klifman 
2e Lezing           Hebreee ̈n 13: 1-3 

Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 
Collecte Ik help een kind 
Koffiedienst       Fam. W. Buijs 
 

ZONDAG 3 APRIL;  
 

Predikant          Ds. F.S.J. van der Sar 

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Organist Dimos de Beun 
Hoofdlezing       Lucas 24, 13-35; Dhr. P. Hellebuck 

2e Lezing           Hebreee ̈n 13, 9-21 
Babyoppas        Mw. M. Lammens 
Collecte Zending 
Koffiedienst       Fam. J. van Groenigen 
 
Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 10 april 

Fam. A. Deceuninck; 17 april Mw. H. Coudijser en Mw. M. 
Verbeke; 24 april Fam. W. ten Kate; 1 mei Mw. M. Lammens, 

dhr. A. Eversen en Mw. A. Villa 
 
 ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE 
 

Zondag 17 april: Gemeentevergadering na de dienst 
Weekend  23-24 april: Erfgoedweekend.  

Dinsdagavond 17, 24 en 31 mei: Yot-leerhuis avonden 

over het boek Rechters 

Woensdag 25 mei: Oecumenische Erasmusuitstap; N.B. 

Opgave tot 31 maart!!!  
Zaterdagmiddag 28 mei: Gemeentebezoek Philippine-Sas 

van Gent-Sluiskil 
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Opstanding 

 

 
 



KERKENRAAD 

 
Predikant 

Ds. F.S.J. van der Sar – ℡ 050 – 35.50.84 
Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek   
! fransvandersar@gmail.com 
 
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 
 
Nederlandse giro  
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC) 
t. n.v. Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
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