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INLEIDING
De zomer dient zich aan met de Open Kerken Tentoonstelling met foto’s van Jackie Coudyser.
En dit jaar is het 450 jaar geleden dat in
de Westhoek de Beeldenstorm begon.
Een storm die zich zou uitstrekken tot
in de uithoeken van de Noordelijke
Nederlanden. Wie waren de beeldenstormers? Was het puur vandalisme? Of
waren ze religieus gemotiveerd? Of
speelden nog andere motieven een rol?
De Westhoek in België en Noord Frankrijk doet een poging een genuanceerd beeld te geven van
wat hen bezielde. Het is een grensoverschrijdend project
geworden dat op 13 april van start ging met de naam
‘Beeldenstorm 450’ en dat tot en met 2016 zal doorlopen.
De presentatie van het project vond plaats op de plek waar
de storm op 10 augustus uitbrak: vlak bij Steenvoorde in
St. Laurent, aan de Chemin du Moulin. De gevolgen waren
groot. Wat begonnen was als een kerkvernieuwingsbeweging veranderde van karakter. Het werd een heftige
kerkscheuring die leidde tot één van de langste en
bloedigste oorlogen op het Europese continent. Brugge wist
de beeldenstorm buiten haar poorten te houden. Er werden extra troepen aangeworven en er werd streng gecontroleerd wie de stad binnenkwam. De kerken gingen tijdelijk
op slot. Dhr. Philippe Vanderghote uit Ieper hield bij
gelegenheid van de presentatie van het project op 13 april
een prachtige toespraak die een indruk geeft hoe de
Westhoek in deze tijd het verhaal van de Beeldenstorm
vertellen wil. Ik neem deze tekst daarom gaarne over.
Frans van der Sar
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450 jaar Beeldenstorm in de Westhoek
Toespraak op 13 april 2016, door Philippe Vanderghote:
Meneer het Regionale Raadslid, Dames en Heren
verkozenen, Dames en Heren,
In naam van het collectief dat zich met de herdenking van
450 jaar Beeldenstorm bezighoudt, heet ik u van harte
welkom op deze persconferentie en op de kleine ceremonie
die hierna volgt.
‘Van herte wel èkommen up de byeenkomste voo de presse
en de kleene ceremonie die loater komt wegens ’t komitee
dat hem bezig oed mee d’erdenkinge van ’t gonne dat 450
joar geleen ier gebeurd is’.
Ik kon niet aan de verleiding weerstaan om toch enkele
zinnen in mijn moedertaal te spreken, een taal die heel
goed lijkt op de taal die de mensen hier in deze streek
spraken ten tijde van de gebeurtenissen van 450 jaar
geleden.
De wortels van mijn familie liggen in deze Westhoek. Mijn
familiegeschiedenis gaat terug tot het einde van de 15de
eeuw. Ze hebben altijd op de mooiste plek in deze wereld
gewoond. Soms in wat nu Frankrijk is en soms in wat nu
België heet. Onder mijn voorouders vond ik zelfs een Heer
van Ingeland terug. Natuurlijk verwijst die plaatsnaam niet
naar Engeland, maar naar een klein gehucht van
Strazeele, Inghelandt, bestaande uit 3 of 4 boerderijen. Ik
heb verre, soms heel erg verre, neven en nichten overal in
de Westhoek. Soms is het moeilijk of onmogelijk om de
familieband te vinden, maar we beschouwen elkaar toch
als familie. Dat maakt mij gelukkig, want onder andere
daardoor voel ik me hier thuis, telkens ik de grens
oversteek.
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Het is onzin om te spreken over een Belgische en een
Franse Westhoek. Wij zijn hetzelfde volk, dat hard werkt,
wat zwijgzaam en koppig is en volgens sommigen een
gebrek aan uitbundigheid heeft. Maar het zijn de
geschiedenis en onze omgeving die ons zo gemaakt hebben.
Er is maar één Westhoek. Vergeet gewoon de grens, die
trouwens niet meer bestaat.
Onze gemeenschappelijke geschiedenis bestrijkt de periode
van het jaar 800 tot 1713, toen de grenzen definitief
werden vastgelegd. Tijdens deze lange geschiedenis hebben
we dezelfde stadia doorlopen: van een rijk landbouwgebied
naar een pre-industriële wereld waarin onze streek
kwalitatief het beste textiel ter wereld produceerde. Een
rijke streek, waar het voor bijna iedereen goed was om er
te leven en waar gezorgd werd voor de minderbedeelden via
een sociaal vangnet dat hoofdzakelijk door de kerk, de
gilden en de lokale overheden beheerd werd. Maar zelfs in
de 14de en de 15de eeuw werd er al grensoverschrijdend
gewerkt. Het volstaat de registers van de leprozerie van
Hooghe Siecken te Ieper te bekijken om vast te stellen dat
patiënten vanuit de hele Westhoek er verzorgd werden.
Deze organisatie van het sociale leven heeft lang heel goed
gewerkt, maar de tijden veranderden. De verstarde gilden
in de lakensteden, de veranderende mode, de eeuwige
oorlogen en de alomtegenwoordige onzekerheid luidden de
doodsklok voor de welvaart van de textielsteden. En
ondertussen was de bevolking ook flink toegenomen.
Toen ontstond de industrie van de lichte draperie of het
saai-werk. Een product dat niet gebonden was aan de
strikte regels van de gilden en dat in massa gemaakt kon
worden. Deze nieuwe industrie installeerde zich in de
kleine stadjes en dorpen, buiten het machtsgebied van de
stedelijke gilden. Twee voorbeelden: Steenvoorde en
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Hondschoote. Weelde en rijkdom kwamen voort uit deze
situatie, maar ook een ernstig probleem: zonder de gilden
verloren de textielarbeiders hun sociale bescherming. Ze
vormden een proletariaat dat in een erg precaire toestand
leefde, zonder toekomstperspectieven.
In diezelfde tijd, bestonden er openlijk misstanden binnen
de katholieke kerk. Misbruik van kerkgoederen, verkoop
van ambten en rentes, het kopen van functies en titels en
wat het dichtste bij de gewone mens stond: de verkoop van
aflaten. Laten we gewoon even kort de woorden van een
aflatenverkoper citeren: van zodra jouw muntstukje de
bodem van mijn kistje raakt, vliegt het zieltje naar het
paradijs. Voor de gewone man was het moeilijk om de
woorden van de zieltjesbevrijder niet te geloven, vooral
omdat de kerk de mensen ervan doordrongen had dat je je
hemel kon kopen. Er was een kerk ontstaan die haar
eigen regels niet meer naleefde en geleid werd door
gewetenloze prelaten die zelfs geen druppel christelijk
bloed in hun aderen hadden. En op zo’n momenten staan
er vernieuwers op, zoals Jan Hus, Luther, Calvijn en zovele
anderen.
De hervormers wilden terugkeren naar de bronnen van het
christendom en legden de nadruk op de gelijkheid, de
broederlijkheid en de vrijheid van alle mensen. (En
inderdaad, de kernwoorden van de Republiek zijn even
belangrijk voor de christenen!). Hun ideeën vonden een
vruchtbare voedingsbodem in de hoofden van het
textielproletariaat van de Westhoek. Die mensen hoopten
zich te bevrijden van de onderdrukking door een rijke
klasse die bestond uit de adel, de clerus en de rijke
kapitalisten die samenwerkten en misbruik maakten van
hun macht om de werkende massa leeg te zuigen en de
baas te blijven. Eindelijk hadden ze een perspectief.
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De nieuwe religie verspreidde zich razendsnel, zelfs al
zaten Luther en Calvijn zelf niet in de Westhoek. De
boekdrukkunst speelde toen de rol van het internet nu.
Predikanten, vaak goed opgeleide mensen, verspreidden de
nieuwe ideeën gedurende hun hagenpreken en de gewone
mensen hielden van wat ze hoorden. Natuurlijk waren de
kerkelijke overheden hier minder blij mee. Omdat er toen
geen echte scheiding tussen kerk en staat bestond,
moesten de lokale overheden met harde hand de ketterij
uitroeien. Toen dat niet leek te lukken, stuurde men de
Inquisitie ter plekke. Deze rechtbank van het geloof
oordeelde over de verdachten, sprak vonnissen uit tegen
mensen die geen vlieg kwaad deden en legde onmenselijke
doodstraffen op, legde beslag op bezittingen, verbande hele
families of stuurde mensen op bedevaart naar gevaarlijke
plaatsen… en er was maar weinig nodig om een verdachte
te worden … De inquisiteurs zelf maakten hun handen niet
vuil, maar lieten dat over aan de burgerlijke overheden. We
mogen nooit vergeten dat tussen 1520 en 1566 in onze
Westhoek tientallen mensen op de brandstapel kwamen en
dat duizenden andere straffen opgelegd kregen.
En zo komen we tot de gebeurtenissen van augustus 1566.
Wat begon als een gewone bedevaart naar de kapel van
Sint-Laurentius te Steenvoorde, na een hagenpreek, werd
een demonstratie van het ongenoegen van
de gewone man tegen de kerk. Om dat
ongenoegen te manifesteren werden
heiligenbeelden kapot geslagen en er werd
een kerkinterieur vernield. Het had daar
en dan kunnen stoppen. Maar er was een
beweging ontstaan die aan kracht won en
ook de volgende dagen werden kerken
aangepakt. Het werd uiteindelijk een soort van olievlek die
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uiteindelijk alle uithoeken van de Nederlanden bereikte.
De wraak van de overheden was verschrikkelijk.
Duizenden mensen lieten het leven gedurende de
godsdienstoorlogen die kort na 1566 begonnen. Een
conflict dat 80 jaar zou duren en uiteindelijk heel
Vlaanderen zou vernielen. Het gevolg voor de Westhoek is
dat men in een soort winterslaap terechtkwam,
veroorzaakt door een afwezige, onderdrukkende overheid,
een alomtegenwoordige kerk en een economische crisis die
eeuwen geduurd heeft. En nu weet u waarom de bewoners
van de Westhoek gesloten zijn en wantrouwig staan
tegenover anderen en bijna geen vertrouwen hebben in een
verre overheid.
Dit is 450 jaar geleden gebeurd. Bloedige oorlogen werden
uitgevochten omwille van ideeën en om aan de macht te
blijven. Geweld heeft de problemen van die tijd niet
opgelost. De brute kracht, de wreedheid en de ijzeren hand
van de zeer katholieke Spaanse koning faalden en slaagden
er niet in om de protestantse beweging te verpletteren. Ze
zijn er alleen in geslaagd duizenden mensen om te
brengen. De waarheid gebiedt ons echter te zeggen de
bosgeuzen van Camerlynck en consoorten ook geweld
gebruikt hebben en ook mensen omgebracht hebben, maar
dat is slechts een detail in de hele geschiedenis, vooral
wanneer we de aantallen slachtoffers bekijken.
Vlaanderen werd ontvolkt en verarmde door de
godsdienstoorlogen. We werden weer een grotendeels
ruraal gebied. Het heeft ons eeuwen gekost om onze
moeilijkheden te boven te komen en we zijn er nog niet
helemaal. Maar we hebben wel allemaal geleerd dat oorlog
voeren of wreedheden begaan in naam van een ideologie
onmenselijk is en zal blijven. We zijn 300 jaar gescheiden
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geweest door een grens. Er is een taalbarrière, maar we
zijn toch het zelfde volk van de Westhoek gebleven.
Maar dit conflict en de lessen die we eruit kunnen trekken,
gaan niet alleen onze eigen regio aan. Ze reiken veel verder.
We moeten ons recht verdedigen om een individu te zijn,
met een eigen opinie en het recht om die te verkondigen.
En we hebben het recht om te leven zoals we willen,
volgens onze eigen principes, zolang we de anderen of de
maatschappij geen schade toebrengen.
Deze herdenking is geen religieuze aangelegenheid. Er zit
een verzoeningsluik in het project, dat is waar. Maar vóór
alles willen we de waarheid vertellen over wat er hier 450
jaar geleden gebeurd is. Een historisch feit dat ons land
verscheurd heeft en dat beschouwd kan worden als de
laatste beeldenstorm in een hele rij. Mensen schrijven
geschiedenis en per definitie is geschiedenis dus altijd
subjectief. Wij willen dus voor eens en voor altijd alle
verschillende standpunten en overtuigingen ter zijde
schuiven. Eerst en vooral wordt geschiedenis niet op
dezelfde manier onderwezen in Frankrijk, Vlaanderen en
Nederland, dus we vertrekken al vanuit een ander
startpunt. We moeten dus uitgaan van die dingen waar we
absoluut zeker van zijn en ons niet laten beïnvloeden door
onze achtergrond en persoonlijke opinies. Dit is niet
makkelijk en zeer confronterend. Maar we komen altijd wel
tot een vergelijk rond de waarheid. We willen ook de
“vergeten” geschiedenis weer op de voorgrond brengen, iets
wat zo lang geleden gebeurd is en dat zulke enorme
gevolgen gehad heeft die ook nu nog doorwerken. De
waarheid heeft haar rechten, ook al doet ze af en toe pijn.
Maar we moeten ons verleden kennen. Men zegt dikwijls
dat wie zijn verleden niet kent, geen toekomst heeft.
Toen we het initiatief voor de herdenking van 1566-2016
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voorstelden, waren we echt verwonderd over de spontane
enthousiaste reactie van de mensen aan de overkant van
de Schreve. Zij werken met ons samen om net als wij van
dit herdenkingsjaar 2016 een succes te maken. De steun
van de diverse diensten voor toerisme, de communautés de
communes en de verenigingen in de hele Westhoek zijn
hartverwarmend.
Dit bewijst trouwens dat wij nog altijd één grote familie
zijn. En zoals in elke familie, helpen we elkaar om ons
doel te bereiken. Uiteindelijk bestaat de meerderheid van
onze “medewerkers” uit vrijwilligers die gratis hun tijd, hun
middelen, hun vaardigheden en hun creativiteit ter
beschikking stellen van dit project. We hebben niet altijd
grote budgetten nodig (we hebben echter wel nood aan wat
middelen) om mooie dingen te doen en grensoverschrijdend
te werken.
We hopen van harte dat dit nog maar een begin is en dat
we elkaar nog vaak zullen terugzien na afloop van dit
project en dat we in de toekomst zullen kunnen
samenwerken als één gebied, één Westhoek.
Philippe Vanderghote

Verdere informatie en de lijst met alle evenementen vindt u op
www.beeldenstorm450.eu Een website van de Leidse
Universiteit biedt ook veel informatie:
http://tinyurl.com/hceyzen en http://tinyurl.com/htb698j
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VPKB-NIEUWS
Boodschap van de synodevergadering van 21 mei 2016
Op 21 mei kwam de synode van de VPKB bijeen voor de
verkiezing van de synode-voorzitter en voor een studiedag
over een thema wat het hart van de kerk en haar missie
raakt: de plaats van de jeugd.
We hebben deze dag met vreugde en dankbaarheid beleefd.
Hierbij ging het niet zozeer over de vraag hoe wij jeugd
kunnen betrekken bij wat wij reeds doen als kerk maar
hoe wij naar hen toe kunnen gaan, hoe wij hen kunnen
begrijpen, en hun taal kunnen spreken.
Het ging over het op zoek gaan naar de verlangens, de
dromen, de noden en het geloof van jongeren.
De synode-voorzitter leidde het thema in en wees er op dat
het een dag zou zijn van bemoediging, uitdaging, openheid
en uitwisseling. Corjan Matsinger was de spreker die ons
enthousiast opriep tot een
positieve houding ten opzichte
van de jeugd. We werden
uitgedaagd om hun leefwereld
te ontdekken door oprecht
betrokken en geïnteresseerd in
hen te zijn, en op zoek te gaan
naar de manieren waarop jongeren reeds God ervaren
voordat wij over Hem beginnen te spreken. Daarbij is het
belangrijk dat niet alleen predikanten of jeugdwerkers
worden ingeschakeld, maar dat iedereen betrokken raakt
bij de jonge generatie. De kerk kan opvoeders steunen en
helpen bij levens- en geloofsvragen. Ook is het belangrijk
dat de kerk mogelijkheden creëert om te pionieren, nieuwe
wegen te bewandelen in het kerk zijn voor jonge mensen.
Nieuwe wegen moeten worden gezocht, en oude wegen
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moeten soms worden achter gelaten. Bij dit alles is niet het
idee dat deze synodale studiedag een sluitend antwoord
vormt voor de vraagstukken in deze thematiek. Het is het
startschot voor een veel langere, wellicht nooit eindigende
zoektocht naar geloofsbeleving met jongeren. We zijn zeer
blij om te zien dat de VPKB aandacht geeft aan de jeugd,
door middel van concrete projecten. Dit is zichtbaar in de
oprichting van het landelijke jeugdplatform, maar ook in
de positieve en open interactiviteit op de synodale
studiedag. De deelnemers hebben enthousiast bijgedragen
aan de studiedag. Er hebben dynamische workshops
plaats gevonden en er werd intensief in dialoog gegaan over
de vragen die ons als kerk op dit gebied bezig houden.
We zijn verheugd over het feit dat ds. Steven H. Fuite is
verkozen voor een tweede mandaat als voorzitter van de
Synodale Raad. In zijn toespraak heeft hij het accent
gelegd op het vertrouwen. De kerk is niet van ons, maar
van Christus. Als kerk proberen we ons zo te verbinden
met jongere generaties, ook om te ontdekken dat jongeren
veel positieve dromen en verlangens hebben voor hun
omgeving en de wereld die de kerk met hen deelt.
De commissie van advies:
F. Nimal, P. Muanda
M. Loos, H. Bronsveld

GEMEENTENIEUWS
In Memoriam
Op 4 mei 2016 overleed Magda Verbeke op de leeftijd van
74 jaar. Enkele weken daarvoor traden de symptomen van
de ziekte aan de dag die haar zo snel uit het midden van
allen die haar lief waren zou wegrukken. Maar voordien
was ze zoals ze altijd geweest was: liefdevol en zorgzaam,
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opgewekt en vitaal. Ze heeft lang in de bejaardenzorg
gewerkt; het was werk dat ze van harte en graag deed.
Bijna vijftig jaar is ze getrouwd geweest met Carlos
Depierre met wie ze de liefde voor het leven kon delen, de
liefde voor alles wat daarin zo mooi kan zijn en goed. Het
was verbijsterend om dat alles zo snel afgebroken te zien
worden. Op 14 mei gedachten we haar leven in een dienst
waarin Ds. Truus Schouten en Ds. Frans van der Sar
samen voorgingen. De crematie had eerder in besloten
kring plaats gehad. Wij bidden Carlos Depierre en allen die
haar lief waren en die haar zo zeer zullen missen, sterkte
toe en de liefdevolle nabijheid van God.
Frans van der Sar

Plastiek schroefdoppen
voor een blinde geleide hond
Heb je het potje met die foto al zien staan naast de doos
om postzegels te verzamelen? Waarom verzamelen we ook
die plastiek schroefdoppen? Wel, Rigo Rombout en Jeannine, leden van onze kerk en ons koor, hebben in hun familie iemand die blind aan het worden is. Die persoon zou later graag een blinde geleide hond krijgen. Zo'n hond is heel
duur. Met 80000 kilo van die doppen kunnen ze zo'n hond
bekostigen. Daarvoor moeten we dus heel veel doppen sparen maar laten we het zo stellen: alle beetjes helpen. Dus...
doe mee a.u.b. Alvast van harte bedankt. Meer info vind je
ook op het prikbord bij de trap.
Mirjam Lammens
KAAS EN WIJNAVOND OP 22 JULI
De avond begint om 17.00 uur met een spreekbeurt, gegeven door Bert van Dijk, voorzitter van Mercy Ships Vlaanderen. Mercy Ships is een organisatie die ziekenhuisscheDe Brugse Kerkbode, JUNI/JULI 2016, bladzijde 11

pen laat aanmeren in Afrikaanse landen waar medische
zorg nauwelijks aanwezig is of voor veel mensen onbetaalbaar is. Het gaat vaak om zware chirurgische ingrepen bij
misvormde kinderen.....
Alle leden van het medisch personeel aan boord van de
ziekenhuisschepen zijn vrijwilligers uit alle hoeken van de
wereld. Een bijzonder verhaal. U kunt een vrijwillige bijdrage schenken voor Mercy Ships. Daarna volgt de kaasen wijnavond, met een glaasje bubbels vooraf en koffie na.
Prijs : 12 euro voor VZW-leden en 15 euro voor niet-leden
(vooraf inschrijven en betalen: zie het mededelingenbord)

Op zaterdag 25 juni organiseert Bijbelhuis Zevenkerken in
samenwerking met Abdij Zevenkerken, met de Oecumenische werkgroep Samen Rond de Bijbel en met CCVBrugge een 'Bijbelevent'. Een hele dag in het teken van de
Bijbel, om te zien en te beleven dat de Bijbel plezant is en
ertoe doet!
Er zijn tal van werkwinkels o.a. met schilder Luc Blomme
of het catechesespel Godly Play, Bijbelse spelen
voor jongeren i.s.m. de jeugddienst, korte
conferenties,
Dick
Wursten
spreekt
over
'Barmhartigheid zonder grenzen'. Er is een
rondleiding in de Abdijkerk door pater Alexis of
nog een mini-tentoonstelling over 'Erasmus en de
Bijbel', en nog veel meer. Iedereen is welkom en
kan zich voor elk moment van de dag aanmelden.
De toegang is gratis. Meer informatie op de website:
www.bijbelhuiszevenkerken.be.
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VAKANTIE PREDIKANT
De predikant, Ds. F.S.J. van der Sar, is met vakantie van 6
juni t/m 28 juni. Als u in deze periode een predikant nodig
hebt, kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid.
KINDERNEVENDIENST
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. De eerstvolgende keer zal zijn op 26 juni. In juli en augustus is
ook de kindernevendienst met vakantie.
AGENDA
Zaterdag- en zondagmiddag 5-6 t/m 7-8: Open Kerken
Tentoonstelling: Foto’s van Jackie Coudyser
Vrijdagavond 8 juli: Koorfeest
Vrijdagavond 22 juli: Kaas en wijnavond en voordracht
over Mercy Ships
Zaterdag 13 augustus: Uitstap VZW naar het Meetjesland
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website

Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 12 JUNI
Gastpredikant Dhr. Pascal Lauwaert
Gemeentelijk werker en ouderling in algemene dienst voor
de Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Hans Helsen
Mw. A. Laureys-Kutsch
Protestantse Faculteit
Fam. J. van Groenigen

ZONDAG 19 JUNI
Gastpredikant Ds. Axel Roose
Geestelijk verzorger bij de Amarant Groep in Tilburg, een instelling voor
mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme
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Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Lieve Vercruysse
Mevr. C. Bauwens
Kerk
Fam. A. Deceuninck

ZONDAG 26 JUNI; KINDERNEVENDIENST
Gastpredikant Ds. D. Van Escote
Ds. D. Vanescote uit Marbais was synodevoorzitter
van de VPKB van 1996 tot 2004.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Hans Helsen
Mevr. M. Lammens
Protestantse Solidariteit
Mw. H. Coudijser

ZONDAG 3 JULI; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Hans Helsen
Lucas 10,1-22; Mw. C. Luteijn
Mw. A. Laureys-Kutsch
Zending
Fam. W. ten Kate
ZONDAG 10 JULI

Gastpredikant Dhr. Martin Flo
lekenprediker uit Roeselare

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dimos de Beun
Mevr. C. Bauwens
Kerk
Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en
Mw. A. Villa
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ZONDAG 17 JULI
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dimos de Beun
Lucas 10, 38-42; Mw. D. Constant
Mevr. M. Lammens
Bethesda
Fam. P. Luteijn
ZONDAG 24 JULI

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Lieve Vercruysse
Lucas 11, 1-13; Mw. H. Coudyser
Mw. A. Laureys-Kutsch
SDV Oostende
Fam. A. Michiels-Ameel
ZONDAG 31 JULI

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Anja van Holst
Lucas 12, 13-21; Mw. A. Klifman
Mevr. C. Bauwens
Solidariteitsfonds
Fam. J. Klifman

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 7 augustus Mevr. J. Lagauw-Wage; 14 augustus Fam. W. Buijs; 21
augustus Fam. J. van Groenigen; 28 augustus Fam. A. Deceuninck
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Daniel in de leeuwenkuil
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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
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