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INLEIDING 

 

We gaan naar Pinksteren toe en naar de zomer. U vindt 

wat meditatieve bespiegelingen rondom het thema van de 

Open Kerken-tentoonstelling van dit jaar: “Mens, zie om je 

heen en luister....”. Het zal dit jaar een fototentoonstelling 

zijn, samengesteld door Geert de Mol en Jacky Coudyser, 

uit fotowerk van de laatstgenoemde. 

Verder is er het nieuws uit de VPKB, o.a. over een bijzon-

dere synodale studiedag en het nieuws uit onze gemeente. 

Frans van der Sar 
  

 

“MENS, ZIE OM JE HEEN EN LUISTER....” 

 
 

Soms verandert de wereld omdat één mens de ogen van 

velen opent om de wereld anders te zien. Dat geldt zeer in 

het bijzonder voor Jezus van Nazareth. Hij heeft ons de 

wereld door Gods ogen leren zien. 

Nadat Hij tot Zijn Vader is teruggegaan is er een andere 

Geest gaan waaien in de wereld. Kort nadien op het 

Pinksterfeest in Jeruzalem ‘klonk er uit de hemel een 

geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze 

zich bevonden geheel vulde’. Deze windvlaag is door de 

wereld gegaan en een nieuwe Geest heeft mensen bezield: 

de Geest van God. Een windvlaag die bijna overal in deze 

wereld voelbaar is, zelfs als mensen het zich niet of niet 

meer bewust zijn. Soms is ze er niet en dan voelt de wereld 

heel anders aan. 

Ik werd mij dat voor het eerst bewust toen ik een zomer-

cursus volgde op het Henry Martyn-instituut in Hyderabad 

in India. Christelijke studenten uit heel India kwamen er 

gedurende zes weken samen. Zij kwamen met verhalen die 
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mij een vermoeden gaven wat het betekent Christen te zijn 

in een niet-Christelijke of zelfs anti-Christelijke omgeving 

zoals die voorkomt in deelstaten als Gujarat en Oryza; een 

groot deel van de bevolking in die staten hangt een extreem 

en fanatiek Hindoeisme aan. Toen we nadien zelf 

rondreisden in India voelde ik het ook: als die Pinksterwind 

er niet is en de Geest van Christus niet 

waait voelt de wereld anders aan. Het 

Hindoeistisch pantheon staat voor een 

andere wereld, waarin schoonheid, 

warme menselijkheid, religieuze vroom-

heid en extase kunnen bestaan naast 

tomeloos geweld en vernietiging. Die 

laatste twee blijven aanwezig op de achtergrond van de 

wereld en van het menselijk bestaan. Ze kunnen telkens 

weer ontketend worden.  

Het is dan weldadig om in de ontmoetingen met Christenen 

in India toch weer die andere Geest te voelen waaien, als 

een zachte bries zoals Elia die hoorde en wist dat God 

daarin tot hem kwam(1Koningen 19). India verandert 

gelukkig onder invloed van de omgang met de Westerse 

wereld en zoekt naar beteugeling van dit geweld zoals het 

aan de dag treedt in het geweld tegen vrouwen en tegen de 

laagste kaste van de Dalits. Maar zulke verande-

ringsprocessen gaan langzaam. 
 
Franciscus van Assisi 

In maart bezocht ik een tentoonstelling in het 

Catharijneconvent in Utrecht over Franciscus van Assisi. 

Ik vond het een prachtige kleine expositie, samengesteld 

door gastconservator Henk van Os. Franciscus was ook 

iemand die mensen de ogen opende zodat zij hun wereld 

anders gingen zien. Franciscus van Assisi deed de 
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Pinksterwind weer opsteken in de kerk. 

Hij leefde in een tijd waarin de wereld snel veranderde. 

Italiaanse steden ontwikkelden zich tot rivaliserende 

handelsmachten die elkaar militair bestreden.  Door  de 

groeiende internationale handelscontacten was het een tijd 

van culturele bloei maar ook van spirituele leegte en van 

grote welvaartstegenstellingen.  

Franciscus werd geboren in 1181 of 1182 in Assisi als 

zoon van Petrus van Bernardone, een welgestelde laken-

koopman. In zijn jonge jaren zou hij nogal een wildebras 

zijn geweest en een luxueus leven hebben geleid met veel 

feestjes en dure kleding.  

Toen kwam Christus op zijn weg en opende allereerst zijn 

ogen voor de armen. Tijdens een pelgrimage naar Rome in 

1205, sloot hij zich aan bij een groep bedelaars. Hij kreeg 

een visioen in het kerkje van San 

Damiano. De daar afgebeelde 

Gekruisigde Christus sprak hem 

volgens de overlevering toe met de 

woorden: 'Franciscus, ga en herstel 

mijn huis'. Hij koos daarna voor een 

leven als kluizenaar en wijdde zich 

aan de zorg voor melaatsen, het 

herstellen van kerkjes en het gebed. 

Zelf wilde hij de allerarmste zijn. Hij 

bedelde zijn voedsel bij elkaar, delend met anderen die nog 

minder hadden dan hij. 'Vrouwe Armoede' werd zijn enige 

geliefde.  

Zijn voorbeeld herstelde de waardigheid van de armen die 

niet meer uitsluitend werden gezien als mensen met een 

beklagenswaardig  en onveranderlijk lot. De verbondenheid 

met hen kan een mens dichter bij Christus brengen, omdat 

Christus de armen nabij is. 
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De Franciscaanse spiritualiteit 

Tijdens de vijfde kruistocht in 1219 bezoekt Franciscus  

Egypte. Hij wordt gevangen genomen en naar de sultan 

van Damiate gebracht die hem hoffelijk ontvangt. De 

gangbare theologische visie was in die tijd dat Jeruzalem 

en het Heilige Land veroverd moesten worden op de 

moslims omdat het het erfdeel van Christus was, de 

Koning der Koningen. Franciscus gaat daar tegen in door 

een interreligieuze dialoog aan te gaan op hoog niveau, 

hetgeen door de sultan zeer werd gewaar-

deerd. Het was een gebeurtenis die opzien 

baarde in de Europese wereld: zowel 

bewondering als weerstand. De franciskaanse 

spiritualiteit zoekt het gesprek i.p.v. de 

woordenstrijd om het gelijk of de overwinning 

op het slagveld. Het ziet andersgelovigen niet 

meteen als vijanden die bestreden moeten 

worden.  

In 1225 schrijft Franciscus het prachtige 

Zonnelied over zijn liefde voor de schepping. 

Op dat moment gaat het slecht met hem. Hij 

heeft een langdurige depressie gehad en is blind geraakt 

door een oogontsteking die hij in Egypte had opgelopen. In 

zijn directe omgeving heerst een muizen-plaag. Toch roept 

hij in het Zonnelied de hele schepping op God te prijzen. 

Het Zonnelied is als Lied 742 opgenomen in ons Liedboek. 

Franciscus stierf op de avond van 3 oktober 1226. De dag 

daarop werd zijn lichaam in een processie door de stad 

gevoerd naar de kerk van San Giorgio in Assisi, waar hij 

werd begraven. Een snelle heiligverklaring volgt twee jaar 

later. De dag waarop de processie plaatsvond, 4 oktober, 

werd gekozen tot zijn feestdag. In 1929 werd die datum 

gekozen als Werelddierendag. 
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Franciscus als tweede Christus 

De verering van Franciscus nam na zijn dood snel grote 

vormen aan. Eind veertiende eeuw publiceerde de 

franciskaan Bartolomeus van Pisa een boek over de 

overeenkomsten tussen Franciscus en Christus. Door tek-

sten over beiden naast elkaar te plaatsen, maakt hij 

duidelijk hoe nauwgezet en letterlijk Franciscus Christus 

navolgt.  

Men herkende in Franciscus de Geest van Christus. Het 

leidde ertoe dat er over Franciscus zelfs gesproken werd als 

een tweede Christus. Helaas stolde de hernieuwde bezie-

ling die Franciscus had gebracht in kerkelijke devotie en 

heiligenverering. De krachtige Pinksterwind die met hem 

opgestoken was viel binnen de muren van de kerk weer 

stil. Maar nooit helemaal!!!  

In de Franciscaanse gemeenschappen en congregaties  is 

de Pinksterwind blijven waaien. En ook in de kerk duikt 

zijn naam telkens op en brengt heilige en heilzame onrust. 

Zoals ook in het heden: de tegenwoordige paus lijkt zeer 

bewust voor de naam Franciscus te hebben gekozen. De 

tweede encykliek van deze paus over de zorg voor de 

schepping en de zorg voor de armen werd gepubliceerd 

onder de naam ‘Laudato Si’. Het zijn de eerste woorden van 

het Zonnelied van Franciscus. 

De Reformatie hield afstand van de 

kerkelijke devotie rondom Franciscus. 

De Protestanten waren niet erg 

geporteerd voor het idee van Fran-

ciscus als een tweede Christus. Op de 

tentoonstelling zag ik een satirisch 

bedoelde afbeelding van Franciscus 

die uit de wond in  Christus’ zijde kruipt. 
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De erfenis van Franciscus 

De geestelijke nalatenschap van Franciscus is groot. Hij 

opende mensen de ogen voor de gewone menselijkheid 

waarin God aanwezig kan zijn en waarmee God diep 

verbonden kan zijn. Voorheen werd in de kerkelijke kunst 

vooral het bovenmenselijke afgebeeld. Na Franciscus 

worden thema's als Christus' lijden, Zijn kindertijd en zijn 

‘gewone menselijkheid’  belangrijk en in de dimensies van 

het gewone dagelijkse leven gedacht en afgebeeld.  

Een voorbeeld daarvan is ook de invoering van de kerststal 

die aan Franciscus van Assisi wordt toegeschreven. In het 

jaar 1223 liet hij in Greccio de eerste 'levende' kerststal 

inrichten. De Franciscaanse orden hebben de inrichting 

van Kerststalletjes in alle landen zeer aangemoedigd. Ik 

vind het nog steeds bijzonder om te zien hoe de kerststal in 

elk land gestalte krijgt binnen de eigen cultuur en de 

plaatselijke leefgewoonten. 

          Frans van der Sar 

 
Open Kerken-tentoonstelling 

Zo willen wij in de Open Kerken-tentoonstelling dit jaar oog 

hebben voor het gewone leven en de natuur die toch zo 

mooi kunnen zijn. We doen dat met foto’s van Jackie 

Coudyser. Hij is geen onbekende in onze gemeente. Hij 

schreef: 

“Als echtgenoot van Heike, die actief lid van de gemeente 

is, voel ik mij ook verbonden met het Keerske en vond ik 

het een eer, toen men mij  vroeg om eventueel de Open 

Kerken-tentoonstelling met mijn foto's te mogen verzorgen. 

Ik ben sinds vele jaren foto-liefhebber en lid van Fotoclub 

Studio 1 Brugge. In het begin fotografeerde ik natuurlijk 

meestal onze kinderen, maar later ging mijn aandacht uit 

naar de natuur en het kijken naar mensen. Samen met 
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Geert Demol hebben wij een keuze gemaakt uit mijn 

bestand en ben ik ook nog eens op ontdekkingstocht 

gegaan. Fotograferend ontdek je  hoe mooi en boeiend onze 

wereld is”.  

                                 Jackie  Coudyser 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

HET ZONNELIED 

 

Wees geprezen, bron en schenker, 

om uw lied in al wat leeft. 

Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen 

met al wat adem heeft. 
 

Ik zing voor U en broeder zon, 

tevoorschijn tredend uit de nacht, 

luister van de nieuwe morgen, 

beeld van U, zo lang verwacht.  
 

Ik zing voor U en zuster maan 

en alle sterren om haar heen, 

voor broeder wind die alle wolken 

één voor één voorbij laat gaan. 
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Ik zing voor U en zuster water, 

die de diepste dalen drenkt 

en stoere, sterke broeder vuur, 

die nachtenlang verlichting schenkt. 
 

Ik zing voor U en moeder aarde, 

die elk gewas een bodem geeft 

om zijn wortels uit te strekken, 

vruchtbaar land voor al wat leeft. 
 

Ik zing voor elk die draagt in vrede 

huiver, tranen, bloed en zweet. 

U zult hen kronen met nieuw leven 

omdat U geen mens vergeet. 
 

Ik zing voor U en zuster dood, 

die mij een leven lang omarmt. 

Zij zal mijn laatste adem dragen 

tot waar U bent en mij verwarmt. 
 

Ik zing voor U en zuster dood, 

die mij een leven lang omarmt. 

Zij zal mijn laatste adem dragen 

tot waar U bent en mij verwarmt. 

 

VPKB-NIEUWS 
 
 

SYNODALE STUDIEDAG OP 21 MEI 

Op 21 mei vindt er een Synodale Studiedag plaats in de 

Graanmarktkerk in Brussel. Het thema is ‘Het vuur 

aanwakkeren’. Op welke manieren kan de kerk aansluiten 

bij de zoektocht naar identiteit van jongeren? Waar 

verschijnt religie, zingeving en geloof in de wereld van 

tieners anno 2016? Er zijn zeven workshops met 

onderwerpen die een goed beeld geven van de dag: 

Jongeren en zingeving, Creatieve gezinskerk, Jongeren en 
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diaconaat, De Kerk rond de kerk, Jongeren in de dienst, 

Een kindvriendelijke liturgie en tenslotte, Grijze hoofden en 

leeglopende kerken. Jongeren die deelnemen aan het Kap-

kamp van dit jaar zullen ook meedoen met de studiedag.  

 

450 JAAR BEELDENSTORM 

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in de Westhoek de 

Beeldenstorm uitbrak. Veel kerken in die streek werden 

getroffen. Op verschillende plaatsen wordt er aandacht aan 

gegeven en zijn er tentoonstellingen, o.a. in Ieper, 

Poperinge en Ekelsbeek. 

In de St.Maartenskathedraal in Ieper is de jaarlijkse 

historische tentoonstelling gewijd aan de Beeldenstorm, 

van 11 juni – 11 september. De tentoonstelling probeert 

inzicht te geven in de toedracht  van oorzaken en gevolgen. 

Vanwaar kwam het ongenoegen, wat wilden de hervormers 

bereiken, hoe ontstonden de religieuze tegenstellingen? De 

hele evolutie, waarvan de Beeldenstorm het bekendste 

maar vaak misbegrepen fenomeen was, zou als onderdeel 

van de ruimere internationale politiek uiteindelijk 

uitmonden in de Tachtigjarige Oorlog en de splitsing van 

de Nederlanden. In een volgend kerkblad meer over de 

Beeldenstorm. 
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GEMEENTENIEUWS 
 
 
 
 

 

 
 

Op zondag 22 mei vragen we u om na de kerkdienst wat 

tijd vrij te maken voor een presentatie over Protestantse 

Solidariteit. Lies Gernaey, de nieuwe uitvoerend secretaris, 

komt speciaal naar Brugge om ons in het kort de ont-

wikkelingsorganisatie voor te stellen en vragen te beant-

woorden. 

Onze Protestantse Solidariteit heeft een paar moeilijke 

jaren achter de rug. Door het uitblijven van steun van de 

Federale overheid voor een groot programma moest de 

organisatie en het personeelsbestand worden aangepast.  

Gelukkig kunnen we ook met een kleine organisatie veel 

betekenen. Naast de steun van donateurs en VPKB 

gemeenten is er ook steun van andere organisaties, maar 

het blijft essentieel dat de organisatie gedragen wordt door 

VPKB leden.  De presentaties vinden in de VPKB gemeen-

ten in heel het land plaats juist om de betrokkenheid met 

Protestantse Solidariteit te vergroten.  

Centraal Afrika is de laatste jaren het gebied met de 

meeste projecten. De uitvoering ter plekke berust bij locale 

partners, meestal kerkelijke organisaties, die onze steun 

verdienen. Voor noodhulp, waar ook ter wereld,  wordt er 

met Act Alliance, een wereldwijde organisatie van de 

kerken, samen gewerkt. 

We hopen dat u na de kerkdienst op 22 mei de moeite wilt 

nemen om er bij te zijn. 

                                         De Diaconie. 
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ERFGOEDWEEKEND 23 EN 24 APRIL 

We zien terug op een geslaagd Erfgoedweekend. Er zijn 

meer dan 300 bezoekers in ’t Keerske geweest in twee 

dagen. De overgrote meerderheid bestond uit Brugge-

lingen en mensen uit de regio. Er zijn drie wandelgroepen 

langs geweest met elk zo’n dertig deelnemers. Mensen 

waren benieuwd iets te horen over het Protestantisme, over 

onze geboorte- en dooprituelen en over de geschiedenis van 

’t Keerske.  

We troffen het met het weer en het was een feestelijk 

gebeuren. Je merkte het aan de positieve stemming van de 

mensen die binnenkwamen en de dankbaarheid die ze 

uitspraken bij het weggaan.  

Als gemeente kunnen we er dus dankbaar op terug zien. 

Het is een mooi en  goed georganiseerd evenement! 
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YOT LEERHUIS OVER HET BOEK RECHTERS 
 
Er staan in de bijbel boeken die ons vreemd blijven: 

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.  

Het boek Rechters behoort tot deze ‘moeilijke’ boeken al 

staan er ook verhalen in die de kinderbijbel hebben 

gehaald. Maar er staan gruwelijke verhalen in. Hoe lees je 

zulke bijbelgedeelten? Hebben ze ons toch iets te zeggen? 

Het boek Rechters is een  anticlimax 

na het glorieuze verhaal van de 

intocht in het beloofde land, zoals we 

het vinden in het boek Jozua. De 

stammen verspreidden zich over het 

land maar raken daarmee hun ver-

bondenheid kwijt, zowel fysiek als 

geestelijk. Het betekende in alle  

opzichten een verlies aan kracht. Het  

bracht vervreemding en  afstand tus-

sen God en Zijn volk. Een problematische periode dus in 

de geschiedenis van Israel, die in het bijbelboek Rechters 

in alle eerlijkheid en openheid wordt verhaald. Maar het 

gebeurt vanuit een heldere vraagstelling: Hoe kon dit 

gebeuren en hoe zorgen we dat het niet weer gebeurt? 

De avonden zijn op 17, 24 en 31 mei. Er wordt een bijdrage 

van 8 euro per avond gevraagd. Er hangt een opgave-lijst 

op het prikbord. Het 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  
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GEMEENTEBEZOEK  OP 28 MEI  

AAN PHILIPPINE-SAS VAN GENT-SLUISKIL 
  

De gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil heeft ons na 

hun bezoek aan Brugge vorig jaar hartelijk uitgenodigd 

voor een tegenbezoek. Dat zal plaats vinden op zaterdag 28 

mei. We gaan met (gedeeld) eigen vervoer en worden tussen 

13.30-14.00 uur verwacht in de kerk in Philippine. Het 

adres is: Koningin Emmastraat 7. Parkeren kan in de 

Jacob Hobeinstraat. Er is koffie en thee. We zullen iets 

horen over de geschiedenis van het kerkgebouw en van de 

Protestantse gemeente in Philippine, ooit begonnen als 

garnizoensgemeente in de Tachtigjarige oorlog. 

Om 15.00 uur worden we verwacht in de kerk in Sluiskil. 

Het adres is: Louisastraat 43. 

Daar zal er een beamerpre-

sentatie zijn over de geschiedenis 

van deze gemeente, die zeer 

verbonden is met de industriële 

ontwikkelingen in de Kanaalzone. 

We sluiten de middag af met de 

bezichtiging van een maquette 

van Sas van Gent uit 1750 in het oude gemeentehuis 

aldaar en een bezoek aan het onderaardse gangenstelsel 

van het Generaliteitsbolwerk. 
 

 
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 22 mei. 
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AGENDA 
 
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 

Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website 

 
 

Erediensten 10.00 uur  
 
 

ZONDAG 8 MEI 
 

Gastpredikant          Dhr. Jeroen Hozeé 
                               Hulppredikant in Gent Centrum 

Ouderling Mw. A. Klifman 
Diaken Dhr. P. Hellebuck  

Organist Hans Helsen 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens 
Collecte Tearfund 
Koffiedienst       Fam. P. Luteijn  
 

ZONDAG 15 MEI; PINKSTEREN 

Predikant          Frans van der Sar 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  

Organist Dimos de Beun 
Hoofdlezing       Handelingen 2,1-11; Mw. H. Coudyser 
Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte Kerk 

Koffiedienst       Fam. A. Michiels-Ameel 
 

ZONDAG 22 MEI; KINDERNEVENDIENST 
 

Predikant          Frans van der Sar 

Ouderling          Dhr. A. Deceuninck 

Diaken Mw. M. Lammens 
Organist            Lieve Vercruysse 
Hoofdlezing       Johannes 3, 1-16; Mw. A. Klifman 
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Babyoppas        Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Collecte Kerk 
Koffiedienst       Fam. A. Michiels-Ameel 
 

ZONDAG 29 MEI; HEILIG AVONDMAAL 

 

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

Ouderling          Mw. A. Klifman 
Diaken Dhr. P. Hellebuck  
Organist Hans Helsen 

Hoofdlezing       Lucas 7,1-10; Dhr. P. Hellebuck 
Babyoppas        Mevr. C. Bauwens  
Collecte Zending 
Koffiedienst       Mevr. J. Lagauw-Wage 
 

ZONDAG 5 JUNI; OPEN KERKEN-ZONDAG 

m.m.v. het kerkkoor 
 

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

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Organist Dimos de Beun 

Hoofdlezing       Lucas 12,22-34; Mw. A. Laureys-Kutsch 
Babyoppas        Mevr. M. Lammens 
Collecte Open Kerken 
Koffiedienst       Fam. W. Buijs. 
 
Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 12 juni 

Fam. J. van Groenigen; 19 juni Fam. A. Deceuninck; 26 juni 
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke; 3 juli Mw. H. 

Coudijser en Mw. M. Verbeke. 
 
 
 ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE 
 
 

Vrijdagavond 22 juli: Kaas en wijnavond en voordracht 

over Mercy Ships 

Zaterdag 13 augustus: Uitstap VZW De Vrienden naar het 

Meetjesland 
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Pinksteren 

Kleurplaat of om uit te knippen uit gekleurd papier voor op een raam 

 

 

 



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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