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INLEIDING
Wij gaan op weg naar Pinksteren. In het jaar 2016 wordt
Erasmus herdacht. Het is 550 jaar geleden dat Erasmus in
Rotterdam werd geboren en 500 jaar geleden dat de schrijver, filosoof en humanist één van zijn belangrijke werken
afrondde: een editie van het Nieuwe Testament in het
Grieks na zorgvuldig onderzoek van alle toen beschikbare
bronnen. Het is een tekst die van groot belang is geweest
voor de Reformatie. Nieuwe bijbelvertalingen, o.a. die van
Luther, waren voortaan gebaseerd op deze uitgave en ook
de theologische argumenten van de Reformatoren. Toch
waren Erasmus en Luther geen vrienden van elkaar.
Op de site www.refo2017.be vond ik een mooi artikel over
Erasmus en Luther van de hand van Ds. Leen Bosgra uit
Anderlecht, dat ik met zijn toestemming gaarne overneem.
Deze site is een mooi VPKB-initiatief in het kader van de
Reformatieherdenking in 2017. Er staan waardevolle
artikelen op en in de toekomst zullen de activiteiten in het
kader van de Reformatieherdenking hier worden aangekondigd.
Frans van der Sar
ERASMUS EN LUTHER
Van Erasmus is wel gezegd dat hij het ei legde dat Luther
uitbroedde. Erasmus zelf heeft dat tegengesproken met de
woorden: "Ik legde een kippenei, maar wat Luther
uitbroedde was een vogel van een heel andere soort".
Brecht heeft het anders gezegd: Erasmus maalde het meel
van de woorden van de Bijbel, terwijl Luther daarvan weer
het brood bakte.
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Dat laatste wijst vooral op de studie die Erasmus van het
Nieuwe Testament heeft gemaakt.
Hij ontdekte bepaalde vertaalfouten in de gangbare Vulgaatvertaling en heeft een eigen versie
van het Griekse Nieuwe Testament
uitgegeven. Met dit soort werk
raakte hij ook in Protestantse
kringen bekend en men waardeerde deze aandacht voor de
Schrift natuurlijk zeer. In Katholieke kringen werd dit
soort activiteit echter niet erg op
prijs gesteld. En het is om die reden
dat Luther ook wel aan Erasmus
heeft gesuggereerd om toe te treden
tot de Reformatiebeweging. Voegen
we eraan toe dat Erasmus onder
meer in zijn 'Lof der Zotheid' vileine
kritiek op het uiterlijk vertoon en het machtsmisbruik van
de leiding van de Katholieke kerk had, en het wordt
duidelijk dat Erasmus inderdaad dichtbij de Reformatie
stond.
Toch is er nooit een vriendschap tussen Luther en
Erasmus ontstaan. Integendeel, de beide mannen kwamen
in de loop der tijd steeds meer tegenover elkaar te staan.
Luther schreef in een brief zelfs ooit tegen deze door ieder
gerespecteerde humanist, dat hij dan misschien veel
verstand had van talen en literatuur, maar dat hij zich als
theoloog maar beter nergens mee kon bemoeien. Of zoals
hij in een brief schrijft: "We hebben ervoor gekozen het
maar met uw zwakheid te doen en God te danken voor de
gaven die hij u heeft gegeven. Maar u hebt noch de
bekwaamheid, noch de moed om een hervormer te zijn,
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dus houdt u zich er alstublieft buiten." Waar komt deze
onenigheid tussen beide mannen, die in feite zo dicht bij
elkaar stonden, vandaan. Zeker als we daarbij bedenken
dat Erasmus' verblijf op het grondgebied van België sterk
werd bepaald door de 'kwestie Luther'. Als Erasmus in
1521 naar Anderlecht
gaat om een rustpauze
in te lassen is dat,
omdat
hij
bij
zijn
collega's
aan
de
Leuvense
universiteit
zwaar onder druk gezet
was om positie te kiezen
tegen Luther. Erasmus
weigerde dat, want ook Luther moest kunnen zeggen wat
hij wilde.
Erasmus heeft er zijn hele leven naar gestreefd het in deze
neutraliteit vol te houden. Hij wilde geen partij kiezen voor
de Reformatie. Op het laatst van zijn leven schrijft hij zelfs:
"Om geen ander ding wens ik mij meer geluk als om het
feit, dat ik mij nooit bij enige partij heb aangesloten." Hij
had een afkeer van elke idee dat te fanatiek en desnoods
met geweld verdedigd werd. Hij was een liefhebber van de
pluraliteit en van een redelijk gesprek tussen de
verschillende opvattingen. In zoverre dacht hij zijn tijd ver
vooruit. Men kon in zijn ogen te protestant of te katholiek
zijn. Daarom verbond hij zich niet met Luther, hoewel hij
hem waardeerde. Maar om dezelfde reden vluchtte hij
tegelijkertijd uit Leuven, omdat men een duidelijke
opstelling van hem wenste. Hij waarschuwde Luther om
geen opruiende taal te spreken, maar aan de andere kant
bekritiseerde hij de kerkelijke leiding vanwege de
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misstanden, met als gevolg dat na zijn dood zijn werken op
de index kwamen of voor een deel werden gecensureerd.
Wars van elk fanatisme en nationalisme verdedigde hij
tolerantie als de enig waardevolle, menselijke houding ten
tijde van conflicten. Zelfs ten opzichte van de 'Turken', die
toen algemeen als een bedreiging van de Europese cultuur
golden, liet hij zich nog relatief tolerant uit. Al vond hij een
oorlog in geval van werkelijke nood niet onmogelijk.
Erasmus hield echter steeds vast aan zijn overtuiging: "de
oorlog is zoet voor hen die hem niet ondervonden hebben."
Deze tegendraadse houding, die geweld afwijst en overleg
en inzicht wil bevorderen, was voor Erasmus ook een
geloofskwestie. Als overtuigd katholiek baseerde hij zich
voor zijn tolerantiegedachte op het Nieuwe Testament. "Wie
Christus verkondigt, verkondigt vrede". Daarom vond hij
ook dat kruistochten niet te rechtvaardigen waren en wees
hij de paus op de onmogelijkheid om politieke macht in
handen van een geestelijke te
leggen. Elk nationalisme kon op
zijn afkeuring rekenen. Erasmus
zelf
beschouwde
zich
als
Europeaan avant la lettre en daar
gedroeg hij zich ook naar.
Fanatisme op het terrein van
religie en geloof vond hij al
helemaal
vreselijk.
"Allemaal
hebben ze voortdurend vijf woorden in de mond: Evangelie,
Gods woord, geloof, Christus, de Geest. En toch zie ik
velen van hen zich zo gedragen, alsof ze door de duivel
bezeten zijn."
Het is dan ook allereerst ook de manier waarop Luther in
de openbaarheid trad, die Erasmus afwees. Over theoDe Brugse Kerkbode, APRIL 2016, bladzijde 4

logische inzichten was altijd te praten, vond hij. En zelf
had hij veel aan te merken op de kerk en vond hij de
geestelijke autoriteit van zijn dagen beneden de maat.
Maar van de strikte afwijzing die Luther aan de dag legde
wilde hij niet weten. Daarom verdedigde hij Luther
regelmatig tegen katholieke critici en heeft hij hem,
ondanks zijn bokkige houding tegenover Erasmus, zelden
direct aangevallen. De radicale hervorming die Luther
voorstond, zowel van de kerkelijke leiding als van de leden
van de kerk, vond bij Erasmus echter geen gehoor. In de
loop van de tijd is er dan ook afstand gegroeid. Zeker toen
de breuk met Luther in 1520 eenmaal een feit was, een
breuk, die Erasmus aan de kerk verweet, maar ook aan de
opstelling van Luther.
Toch is die ontwikkeling merkwaardig. Want er waren
genoeg overeenkomsten tussen Erasmus en Luther.
Allereerst waren ze het erover eens dat de enige norm voor
het christelijke geloof de Bijbel is. Beiden
hadden een grote aandacht voor de tekst
van de Bijbel. Erasmus was ervan
overtuigd dat die tekst het uitgangspunt
moest zijn voor de waarheden van de kerk.
Zijn enorme talenkennis zal daar ook debet
aan zijn geweest. Zowel Luther als
Erasmus streefden daarnaast een andere
theologie na, sterk geconcentreerd in
Christus, diens leven en lijden en
opstanding. Ze hadden beide een afkeer
van de scholastieke speculaties, die voor hun tijd
gemeengoed waren. De vroomheid en de nieuwe piëteit die
hun beide voor ogen stond was niet voor theologen, maar
voor iedereen bedoeld. De gevolgen voor het model van de
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kerk waren dan ook dat iedere gedoopte in Jezus' naam
een volwaardige plaats kreeg in de kerk. Luther
verkondigde de leer van het algemene priesterschap, maar
Erasmus kon de kerkelijke hiërarchie fijntjes opmerkzaam
maken van de 'vita apostolica', die anders dan de macht
juist het eenvoudige leven hoorde na te streven.
De afstand die er uiteindelijk groeide tussen de beide
vernieuwers van de kerk vond uiteindelijk ook zijn
schriftelijke vorm in de Diatribe, het vertoog over de vrije
wil, waarmee Erasmus een van de centrale geloofsstukken
van Luther bekritiseerde. Hij deed dat op een gematigde
toon, zoals het een humanist betaamt. Voor Luther was
het heilswerk geheel van Godswege en in zijn denken is er
geen enkele ruimte voor een mens om enige invloed op zijn
heil uit te oefenen. Hij trok die lijn door in heel Gods
bestuur over de wereld: de mens is onvrij. Alles is genade
van God en vanuit de mens komt niets anders dan zonde
voort. Erasmus claimde
echter
een
zekere
vrijheid om tenminste te
kunnen kiezen voor de
aangeboden genade van
God. Luther stelde de
dingen in zijn ogen ook
nu weer te radicaal. Aan de andere kant was hij het met
Luther eens dat een mens niets had toe te voegen aan het
heil dat hem door God geschonken werd. De discussie
tussen de beide denkers is subtiel en men kan zich,
afvragen hoeveel de mannen werkelijk van elkaar
verschilden. Maar de toon van Luther jegens Erasmus
werd hard in zijn antwoord: 'Over de vrijheid van een
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christen'. Luther werd meer en meer bitter en beledigend
in de richting van Erasmus en dat kwam nooit weer goed.
Men kan de geschiedenis nooit met hypotheses benaderen
die pas achteraf worden gesteld. Maar het is verleidelijk om
te vragen: Wat zou er gebeurd zijn als Erasmus voor de
Reformatie had gekozen? Of: Hoe zou het gegaan zijn als
Luther zich gematigder had opgesteld? Kennelijk was
toentertijd de tijd rijp voor de breuk die Luther forceerde.
Pas veel later, toen alle stof van de confrontatie was
neergedaald, kreeg de tolerante manier van denken van
Erasmus de aandacht die hij verdient.
Ds. Leen Bosgra, VPKB Anderlecht
VPKB-NIEUWS
Vooraankondiging Kerkmozaiek: Schrikkelen
Vanwege een correctie van de gregoriaanse kalender op de
wending van de aarde rond de zon, kent dit jaar 366
dagen, omdat wij op 29 februari 2016 een extra dag
cadeau kregen. Een schrikkeldag, waar wij niets hoefden
voor te doen (hooguit een dag langer werken voor hetzelfde
maandloon). Het was een dag die de Heer ons gaf, met een
opgaande zon en een ondergaande zon.
Schrikkelen komt van het Middelnederlandse scricken, dat
oorspronkelijk “met grote passen lopen” betekent.
Het jaar 1517, aangeduid als hervormingsjaar, was geen
schrikkeljaar. Maar vanwege een correctie op de Katholieke
geloofsleer gaf Luther ons toen meer dan een dag cadeau.
Wij “schrikkelden” meteen van aflaten en vagevuur naar de
genade Gods. En dat was meer dan een grote stap vooruit,
het was een schrikkel met niet te onderschatten gevolgen
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op theologisch en maatschappelijk vlak. Daarom wordt in
dit nummer opnieuw aandacht besteed aan die historische
goeie genade.
Namens de redactie,
Dr. Rudy Liagre
Nieuws uit het district OWVL
Het enige wat nooit verandert, is dat er altijd wel iets
verandert. Zo ook in ons district.
De zorgenkinderen blijven Aalst en Oost Vlaanderen en
Oostende in West Vlaanderen. In de ajuinenstad werken
ds. Peter Smits uit Dendermond en missionair werker
Hans Bronsveld uit Geraardsbergen aan een nieuw start
die past in het concept Eigentijds Kerkzijn dat tijdens de
laatste Synode werd goedgekeurd. In de badstad
daarentegen is de kerk verkocht, en wordt met drie andere
partners gewerkt aan een inloophuis voor eenzamen en
kansarmen, om zo de boodschap van het evangelie op een
hedendaagse wijze tastbaar te maken.
In Roeselare is met het vertrek van ds. Peter van Bruggen
op 6 maart de vacaturetijd ingegaan en werden met ds.
Van der Sar uit Brugge als consulent al gevorderde
gesprekken gevoerd met een kandidaat. Ook Horebeke zal
na het vertrek van ds. Buzogàny naar Gent op 1 mei
vacant zijn. Vanuit Denderleeuw geeft men aan dat het
voortbestaan van de kerk door gebrek aan kandidaten voor
de kerkenraad op de helling komt te staan, zodat daar
weldra gesprekken zullen starten.
In vele kerken stelt men vast dat er minimaal 1 generatie
ontbreekt en de kinderkerk soms zelfs helemaal gestopt
dient te worden. Die vaststelling is een reden om voor de
toekomst bezorgd te zijn, maar ook creatief. Met dat doel
zal de bijzondere synodevergadering op 21 mei naast de
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(her)verkiezing van de voorzitter volledig aan de
jeugdwerking worden besteed. Naast dit en andere
initiatieven wil het districtsbestuur de lokale kerken in
hun werking vooral versterken door een betere bundeling
van krachten binnen een regio.
Om met goed nieuws te eindigen: op 17 pril zal ds. Peter
Smits in Dendemonde ingezegend en bevestigd worden als
predikant. Ongetwijfeld een feestelijk moment en een teken
van hoop voor de toekomst van de VPKB in Vlaanderen.
Rudy Liagre, districtssecretaris

GEMEENTENIEUWS
DE HEKSEN VAN BREUGHEL
Beste lezers van de Kerkbode,
Nog tot 26 juni loopt momenteel in het Sint-Janshospitaal
een zeer interessante tentoonstelling over “De Heksen van
Breughel”.
De
tentoonstelling
kwam tot stand in samenwerking
met het Catharijneconvent in
Utrecht. Het bezoek aan de
tentoonstelling
is
gratis
voor
Bruggelingen op vertoon van hun
identiteitskaart. Het museum is
elke dag open van 9u30 tot 17u,
behalve op maandag. Ik kan u dit
evenement ten zeerste aanbevelen. Folders met alle
informatie liggen bij het mededelingenbord.
Ikke van Brugge (D. Constant)
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BONHOEFFER OVER PINKSTEREN
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Galaten 5, 22-23
Midden in de tijden van tuchtiging wil de volheid van de
Heilige Geest tot ontplooiing en tot rijpheid komen; en wij
moeten haar in ons de volle ruimte geven, zowel om Gods
wil, als ter wille van de mensen en van onszelf. Heel de
wereld van God, van de lieve Vader, wil in ons geboren
wonden, groeien en rijpen.
Liefde - waar slechts wantrouwen en vijandschap heerst;
Vreugde - in plaats van verbittering en leed;
Vrede - te midden van inwendige en uitwendige strijd;
Geduld - waar ongeduld ons dreigt te overweldigen;
Vriendelijkheid - waar alleen voor ruwe en harde woorden plaats schijnt te zijn;
Zachtaardigheid - waar begrijpen en medegevoel als
zwakheden gelden;
Geloof, - dat betekent hier trouw - waar lange scheidingen
en veranderingen van alle verhoudingen ook het bestendigste aan het wankelen willen brengen;
Zachtmoedigheid - waar alleen meedogenloosheid en
zelfzucht tot het doel lijken te leiden;
Zelfbeheersing - waar kort levensgenot het enig zinvolle
schijnt te zijn en men zich wil bevrijden van alle
verplichtingen.
Is dit alles een fantastische illusie? ls het onmogelijk? Het
zou dat zijn, als het niet de volledig vanzelf groeiende
vrucht van de Geest zou zijn, aan wie wij ons - met
verwondering en aanbidding - hebben toevertrouwd en die
dit alles in ons volbrengen wil.
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YOT LEERHUIS OVER HET BOEK RECHTERS
We lezen de bijbel vaak bewust of onbewust vanuit
bepaalde verwachtingen. We willen geinspireerd worden en
opgebouwd. En gelukkig staat er veel in dat aan onze
verwachtingen beantwoordt en onze geestelijke behoeften
vervult. Zulke gedeelten zijn ons vertrouwd en dierbaar.
Maar er staat in de bijbel ook veel dat ons vreemd blijft en
teleurstelt: gedeelten waarin wij God niet herkennen zoals
we Hem op grond van andere bijbelgedeelten hebben leren
kennen of waarin sprake is van niets ontziend geweld en
wreedheid. Veel van zulke gedeelten staan in het Eerste
Testament. Maar ook in het Tweede Testament komen ze
voor. Ik heb nooit willen preken over Ananias en Saffira in
Handelingen 5. Ik zou niet weten wat ik er over moet
zeggen.
Het boek Rechters behoort tot deze ‘moeilijke’ boeken al
staan er ook verhalen in die de kinderbijbel hebben
gehaald, zoals die over Simson en
Gideon. Maar er staan ook heel
gruwelijke verhalen in. Hoe lees je
zulke bijbelgedeelten? Hebben ze ons
toch iets te zeggen? In de tekst en de
redactie van Rechters is te zien dat
die vraag ook al speelde toen dit
bijbel-boek zijn definitieve vorm
kreeg. We zijn niet de eersten die
worstelen met de plaats van deze
Jael, van Lazzarini
verhalen in de bijbel. Over deze
vragen gaat het in het Yot-leerhuis dat ik dit jaar geef.
Rechters geeft een fascinerend inzicht in de realiteit waarin
het volk Israel leefde nadat het het beloofde land was
binnen-getrokken. Maar je ziet ook dat er ‘spindoctors’ aan
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het werk geweest zijn om het beeld te verzachten en van
een moraal te voorzien.
De avonden zijn op 17, 24 en 31 mei. Opgave is mogelijk
bij mij of via de Yot-website. Dit leerhuis is een unieke
gelegenheid tot een oecumenisch gesprek over de bijbel. Ik
hoop dat het ook dit jaar weer een goede ontmoeting mag
zijn rondom de opengeslagen bijbel.
Frans van der Sar
ERFGOEDWEEKEND 2016
Het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 april is dit jaar
het Erfgoedweekend in Brugge. Brugse rituelen zullen in
de kijker staan en in expo’s, demonstraties, gesprekken,
lezingen, open huizen en wandelingen worden belicht.
Onze gemeente is uitgenodigd mee te doen, samen met de
Anglicaanse Kerk.
Ons is gevraagd iets te laten zien van onze rituelen rond
geboorte en doop. Daarvoor zal een kleine presentatie
worden ingericht en de kerk zal op zaterdag en
zondagmiddag open zijn voor individuele bezoekers en voor
de groepen die zich hebben aangemeld.
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GEMEENTEVERGADERING
Op 17 april zal de jaarlijkse gemeentevergadering plaats
vinden, aansluitend aan de dienst van zondagmorgen.
Jaarverslagen zullen worden toegelicht en besproken en
het bestuurlijk beleid van onze gemeente kan worden
geevalueerd.
GEMEENTEBEZOEK OP 28 MEI
AAN PHILIPPINE-SAS VAN GENT-SLUISKIL
In de loop van april zal op het mededelingenbord een
intekenlijst komen voor het gemeentebezoek aan de
gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil op 28 mei. Het
zijn interessante plaatsen met een bijzondere geschiedenis
waarover in het volgende kerkblad meer. Samen vormen ze
een gevarieerde Protestantse Gemeente waarin we hartelijk
en gastvrij zullen worden ontvangen, o.a door mijn
echtgenote, Ds. van Andel.
KINDERNEVENDIENST
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. De eerstvolgende keer zal zijn op 24 april.

AGENDA
Weeken van 23 en 24 april: Erfgoedweekend
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 10 APRIL
Predikant

Ds. Kommer Groeneveld

Emeritus predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk
van Antwerpen

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Alexander Vangaever
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Ark-gemeenschap
Fam. A. Deceuninck

ZONDAG 17 APRIL
GEMEENTEVERGADERING
Gastpredikant Frans van der Sar
Ouderling
Mw. A. Klifman
Diaken
Dhr. P. Hellebuck
Organist
Anja van Holst
Hoofdlezing
Joh. 10, 22-38; Mw. A. Laureys-Kutsch
Babyoppas
Mevr. C. Bauwens
Collecte
Kerk
Koffiedienst
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke
ZONDAG 24 APRIL; KINDERNEVENDIENST
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Frans van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Lieve Vercruysse
Johannes 13, 31-35; Mw. C. Luteijn
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. W. ten Kate
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ZONDAG 1 MEI; ISRAELZONDAG
Predikant
Ouderlin
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Dimos de Beun
Genesis 9, 1-17; Mw. D. Constant
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Diaconaal doel Israel/Palestina
Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en Mw.
A. Villa
ZONDAG 8 MEI

Predikant

Dhr. Jeroen Hozeé
Hulppredikant in Gent Centrum

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Hans Helsen
Mevr. C. Bauwens
Tearfund
Fam. P. Luteijn

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 15 mei
Fam. A. Michiels-Ameel; 22 mei Fam. J. Klifman; 29 mei
Mevr. J. Lagauw-Wage; 5 juni Fam. W. Buijs.
ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE
Weekend 23-24 april: Erfgoedweekend.
Dinsdagavond 17, 24 en 31 mei: Yot-leerhuis avonden
over het boek Rechters
Woensdag 25 mei: Oecumenische Erasmusuitstap
Zaterdagmiddag 28 mei: Gemeentebezoek Philippine-Sas
van Gent-Sluiskil
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Regenboog tussen Pasen en Pinksteren
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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. 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

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