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INLEIDING
Het is tot nu toe een gedenkwaardige zomer geweest met
veel mooie dagen. We hebben nog een augustusmaand tegoed met hopelijk nog meer goed weer waarmee iedereen tevreden kan zijn, ook de boeren. U vindt in dit nummer een
artikel over een Friese dominee aan wie ik veel te danken
heb, Ds. Oepke Noordmans. Verder het nieuws uit de VPKB
en het gemeentenieuws. Nog een goede zomer gewenst!
Frans van der Sar
HERSCHEPPING
De theoloog die mij in bijna 36 jaar predikantschap het
meest op weg geholpen en gehouden heeft is de Friese predikant en theoloog Oepke Noordmans(1871-1956). Hij werd
in 1903 bevestigd in zijn eerste gemeente, IdsegahuizenPiaam en diende verder Suameer en Laren in de Achterhoek. Hij was aanvankelijk van plan
vanuit de pastorie zijn doctoraalexamen te halen maar liet dat voornemen varen voor een zelfstandige studie
van de grote namen in filosofie en theologie en in de wereldliteratuur. Als theoloog is hij een autodidact met een geheel eigen ontwikkeling. Hij ontving in
1935 een eredoctoraat in de theologie
en werd tweemaal voorgedragen om
kerkelijk hoogleraar te worden in
Utrecht maar toch gepasseerd. Zijn geestelijke invloed in de
Protestantse Kerk in Nederland is nochtans groot geweest.
In hoeverre zijn invloed ook tot in de Belgische Protestantse
Kerk reikte weet ik niet. Het zou kunnen via Professor
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Alexander Bronkhorst die in 1954 de Nederlandstalige opleiding aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
heeft opgezet en die hem goed moet hebben gekend. Maar
diens theologische voorkeur ging wellicht meer naar anderen uit. In de tijd dat ik in Utrecht studeerde werd op initiatief van die faculteit het Verzameld Werk van Noordmans
uitgebracht. Er was dus veel aandacht voor zijn geestelijke
erfenis waarmee ik mijn voordeel heb gedaan.
Als student en beginnend predikant verhield ik mij tot hem
als een musje dat leert vliegen tot een astronaut die vanuit
zijn banen rond de aarde alles overziet. Die verhouding is
sindsdien wel wat verbeterd maar fundamenteel waarschijnlijk niet. Noordmans liet de dimensies zien van de ontzaglijke ruimte waarin je als predikant en theoloog moet durven
vliegen op de adem van Gods Geest om een duif te worden
met een boodschap. Je moet die ruimte in durven gaan! Met
een onverschrokkenheid waarom ik jonge vogeltjes ook nog
altijd bewonder: het veilige nest uit en hupsakee over de
rand! Hij heeft mij het meest bemoedigd om ook zo over de
rand te gaan en te vliegen en niet bang te zijn. Na de afzet
begreep ik pas echt wat Geest, kerk, geloof, hoop en liefde
betekenen. Ik blijf hem er eeuwig dankbaar voor.
Op het eind van mijn actieve predikantschap wil ik deze onnavolgbare Friese dominee danken en eren voor wat hij mij
heeft gegeven.
Herschepping
Noordmans plaatste de theologie in het teken van de herschepping waar zij eerst vooral in het teken van de schepping stond. De gedachte heeft lang stand gehouden dat God
kenbaar was uit zijn schepping: de werkelijkheid zoals we
die om ons heen zien en ervaren vanuit het menselijk perspectief. Die werkelijkheid, als geschiedenis en dagelijkse
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realiteit zou ons Gods grootheid laten zien en Gods wil.
In de twintigste eeuw werd die gedachte steeds minder
houdbaar na twee wereldoorlogen en na Auschwitz. De 20e
eeuw is waarschijnlijk de bloedigste uit de menselijke geschiedenis. Het maakte de theodicee, de rechtvaardiging van
het Godshandelen, tot het brandpunt van de theologie en
van het persoonlijk geloofsleven. Omdat de antwoorden op
de vraag “Waar was God in dat alles en waarom greep Hij
niet in?” voor velen niet voldeden, verloren zij hun geloof.
Een proces begon dat we nu de secularisatie noemen. De
wereld werd ontgoddelijkt en hield op schepping te zijn.
Noordmans brak al voor de tweede wereldoorlog met die gedachte. Dat God kenbaar zou zijn uit de schepping is een illusie. Alleen God kent Zijn schepping en kent haar bedoeling. Wij moeten ons bewust zijn dat wat wij zien en ervaren
slechts ons menselijk perspectief is dat niets te maken heeft
met hoe God de wereld ziet. ‘Schepping’ wordt bij Noordmans een kritisch begrip. De schepping van het begin heeft
niets met onze werkelijkheid en haar geschiedenis van doen.
Wij moeten de wereld door Gods ogen zien: een verloren wereld, meegesleurd in de zondeval. Die wereld moet weer
Gods schepping worden, oftewel: Zijn Koninkrijk. Dat proces van herschepping is bezig maar nu is de wereld beslist
nog niet Zijn Koninkrijk! Toch moeten we er leven vanuit dit
perspectief, d.w.z. vanuit het einde in plaats van
uit het begin. Van het scheppingsbegrip in de
klassieke zin blijft bij Noordmans niet veel over:
een plek licht rondom het kruis in het midden
van de tijd. Maar daar kun je gaan staan en de
wereld zien zoals ze werkelijk is en geloven in
haar vernieuwing: de herschepping die bezig is en waarmee
God door zal gaan tot alles voltooid is! Dat vergezicht wordt
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ons geopenbaard in het grote verhaal van de bijbel en in het
verhaal van Jezus’ leven in het bijzonder.
Het is een omkering waarmee ik zeer geholpen ben geweest
omdat ik zelf ook in de vroomheid van dat andere geloofsperspectief was opgegroeid. Dat zit dan toch in je ziel en je
bent het niet zomaar kwijt. Maar in de loop van de tijd ging
toch telkens een fluisterende stem uit het evangelie luider
klinken: vlieg, je nest uit, je moet vliegen, je bent niet van
deze wereld, volg mij, over de rand, vliegen!
Als een postduif….
Frans van der Sar
NIEUWS UIT DE VPKB
Open Deuren
Huis van het Protestantisme open
voor iedereen
Zaterdag 16 september 2017
Waarde Zusters en Broeders,
Dit jaar willen het personeel van het Huis van het Protestantisme en ikzelf graag open-deur-dagen voor de Kerk organiseren. De Franstalige districten kwamen op bezoek op
zaterdag 11 maart jl. Nederlandstalige protestanten en andere geïnteresseerden zijn welkom op zaterdag 16 september 2017.
We beginnen de dag met een kopje koffie of thee, waarna u
in groepjes de verschillende diensten van het gebouw bezoekt en het personeel uw vragen graag zal beantwoorden.
Na deze rondleiding bestaat de mogelijkheid, aan één á twee
workshops in de voormiddag en één activiteit in de namiddag deel te nemen. We verzoeken op voorhand uw keuze te
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maken, zodat we ongeveer weten hoeveel personen zich ingeschreven hebben (zie programma hieronder).
Over de middag wordt u een bescheiden lunch aangeboden.
Programma
09:15 - 10:15
10:30 - 12:55

Onthaal, 1e verdiep, zaal 111
Rondleiding en workshops waaruit u er twee kunt kiezen:
Financieel beleid van de VPKB
Communicatiedienst van de VPKB
Beheer en Beleid van de VPKB
13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:30
Twee activiteiten waaruit u er één
kunt kiezen:
Wandeling door Anderlecht (met gediplomeerde gids)
De parels van de archieven van de VPKB
o.l.v. 2 historici-archivarissen
15:30 - 16:00
Sluiting met koffie of thee
We kijken uit naar uw bezoek. Schrijf graag uiterlijk 4 september a.s. in via het inschrijvingsformulier.
Namens de Synodale Raad, Met hartelijke groet,

Ds. Steven H. Fuite, Voorzitter.
(Inschrijvingsformulieren op het mededelingenbord)
HULDEBOEK ‘GELOOF EN VRIJHEID’
In 2017 gedenkt de Brabantdamgemeente te Gent dat zij in
1817 dankzij Koning Willem I een bedehuis kreeg toegewezen in de voormalige Kapucijnenkapel. Naar aanleiding van
deze gebeurtenis wordt een huldeboek samengesteld waarin
de geschiedenis van het Protestantisme in Vlaanderen en
specifiek van de Brabantdamgemeente wordt geschetst. Het
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boek zal ca. 240 pagina’s tellen. U kunt het huldeboek reserveren door vóór 15 augustus 2017 in te tekenen bij Louise Hanappe (louise@hanappe.com) en vervolgens € 18 over
te schrijven op het rekeningnummer van de Vlaamse Olijfberg vzw: BE10652799796004 m.v.v. “intekening huldeboek
+ naam”. Na midden augustus betaalt u € 22. De namen
van de voorintekenaars worden vermeld achteraan in het
boek.
Meer informatie op het mededelingenbord.

Geuzenfeest in Horebeke
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GEMEENTENIEUWS
Kerkenraadsverkiezingen
De ambtstermijn van 3 kerkenraadsleden is verstreken:
Dhr. Jan van Groenigen, Dhr. Patrick Hellebuck en Dhr.
Albert Eversen. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar.
Gemeenteleden konden anderen kandidaten noemen tot
zaterdag 15 juli maar de kerkenraad heeft geen
voordrachten ontvangen. De verkiezing zal worden
gehouden na afloop van de kerkdienst op 6 augustus.
De kerkenraad.

Beroepingswerk
De beroepingscommissie/kerkenraad heeft de gemeenteleden door mededelingen tijdens de kerkdiensten van het
afgelopen half jaar getracht op de hoogte houden van het
beroepingswerk. Het leek ons toch nuttig om een korte
samenvatting en een laatste stand van zaken te geven.
Na de aankondiging van het pensioen van Ds. van der Sar
per 1/10/2017, hebben we de vacature op de websites van
de VPKB (België) en de PKN (Protestantse Kerk Nederland)
geplaatst. We hebben een aantal reacties gehad en drie
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de commissie.
De afgelopen maanden waren er twee kerkdiensten waarin
een kandidaat voorging. Uiteindelijk hebben we voorgesteld
een beroep uit te brengen op
Ds. Blom.
In de
gemeentevergadering van zondag 9 juli werd dit voorstel met
een ruime 2/3 meerderheid aangenomen. Ds. Blom heeft
geantwoord dat hij vast van plan is om op onze beroeping in
te gaan.
Daarmee lijkt alles geregeld, maar niets is minder waar: Ds.
De Brugse Kerkbode,
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Blom is geen VPKB predikant. Hij is weliswaar een
predikant van onze zusterkerk in Nederland, de PKN, maar
Brugge valt onder de VPKB en hij moet kerkelijke
toestemming hebben van onze Synodale Raad; het
omgekeerde geldt als een VPKB predikant in Nederland in
een PKN-kerk predikant wil worden.
Gelukkig is er een duidelijke planning die tot de kerkelijke
toestemming door onze Synodale Raad moet leiden. De
Synodale Raad gaat af op het advies van de Commissie
Ambten die inmiddels contact heeft met Ds. Blom. Er is een
datum voor een gesprek en een examen. Eind september
zou de toestemming er kunnen zijn. Intussen bestudeert
Ds. Blom de geschiedenis van het protestantisme in België
en de kerkorde die, naast andere zaken, in het examen aan
bod komen.
Voor indiensttreding mikken we samen met Ds. Blom op 1
november. Een datum voor een intrededienst zullen we pas
vast leggen nadat het formele beroep is gedaan en
aangenomen.
We hopen en bidden dat één en ander goed mag verlopen.
Ds. Adrian Blom is in 1962 in Z. Afrika geboren en heeft er
zijn theologische opleiding gevolgd en universitair werk
gedaan. Daarna in Nederland (Groningen, Kampen,
Utrecht), waar hij ook zijn vrouw die enkele jaren geleden
overleden is, heeft leren kennen. Hij heeft een dochter in
Australië en familie in Z. Afrika.
Van 1995-2001 was hij predikant in Wildervank
(Groningen, NL.) daarna was hij in Kaapstad (Z.Afr.) actief
als geestelijk werker. Sinds 2012 is hij predikant in Oudenhoorn een klein dorp in de buurt van Hellevoetsluis (NL.)
De Beroepingscommissie.
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Uitstap VZW “De Vrienden” op zaterdag 2 september
Op ontdekking in Zeeuws-Vlaanderen
De jaarllijkse uitstap voert opnieuw naar ZeeuwsVlaanderen. Vervoer met eigen wagens (vanuit Brugge om
9u20); om 10u10 wordt u verwacht in de struisvogelboerderij “Monnikenwerve” (Hogeweg 1 in Sluis, GPS
instellen op postcode 4524KG, tel:
0031-117-492131).
De boerderij
ligt tussen Sluis en Aardenburg. Er
is ruime parkeergelegenheid op de
oprijlaan. Er zal een ontvangst zijn
met koffie of thee en struisvogelcake, waarna er een
rondleiding volgt over de boerderij. Om 12u15 is er een
verzorgde broodmaaltijd voorzien met een kopje struisvogelbouillon
Om 13u30: vertrek naar Nieuwvliet (20 à 25 min. rijden).
Om 14u: aankomst bij het Museum “De Karrekasse”, een
stichting tot het behoud van de Cadzandse Dracht
(Dorpsstraat 55 in Nieuwvliet tel: 0031-117-381532).
Na de rondleiding om 15u30: vertrek naar restaurant “De
Vijf Weeghen” (Lampsinsdijk 2,
Nieuwvliet) en koffie of
thee met poffertjes of pannenkoek + drankje naar keuze.
Omstreeks 17u: einde van de uitstap.
U kunt inschrijven op de intekenlijst aan het
mededelingenbord. De inschrijving is pas definitief na
overschrijving van 32 Euro per persoon voor VZW-leden en
34 Euro voor niet-leden (alles inbegrepen zoals hierboven
vermeld) op rekeningnr. BE 26 0010 187 260 29 t.n.v.
Constant–Favorin met de vermelding “uitstap vzw”. De
inschrijvingen worden afgesloten op zondag 27 augustus.
De deelname aan de uitstap wordt beperkt tot 30 personen.
Dany Constant
De Brugse Kerkbode,
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KERKKOOR
De meeste mensen die al met pensioen zijn, zijn er van overtuigd dat je steeds meer tijd te kort komt. Vandaar dat ik er
nu pas toe kom om een berichtje te schrijven.
Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken voor de onverdroten inzet tijdens de afgelopen periode van repetities en uitvoeringen. Wees er zeker van dat dit
telkens ten zeerste gesmaakt wordt
en
ook de kenners meestal tevreden
zijn. Hopelijk doen we zo verder in
de
toekomst en wil iedereen even enthousiast er straks terug invliegen.
Het spreekt voor zich dat er altijd nieuwe zangers welkom
zijn.
Hoe ziet het er nu verder uit vraagt iedereen zich wellicht
af? Ik stel voor dat we starten begin september daar we natuurlijk in de afscheidsdienst van Ds. Van Der Sar willen
zingen en we daarvoor een drietal repetities voorzien.
Dus 4,11 en 18 september allen terug op post, en natuurlijk
ook op zondag 24 september! Daarna nemen we enkele weken rust daar we in de kerkenraad besloten hebben (gezien
de wissel van dominee) niet te zingen met Hervormingsdag
omdat we in die periode nog met gastpredikanten moeten
werken. Vanaf 23 oktober starten we dan voor de kerstzangavond elke maandag (9 stuks) om op vrijdag 22 december terug het jaarlijks kerstgebeuren te vieren. Zo dat was
het dan weer en suggesties en voorstellen zijn altijd welkom.
Graag tot dan!
Patrick Hellebuck, ‘de koorlijder’.
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AFSCHEIDSDIENST
De afscheidsdienst zal zijn 24 september. Ik hecht er zelf
aan om afscheid te nemen in een gewone morgendienst. Die
zal dan om praktische redenen om 10:30 beginnen, zodat
ook de aansluitende receptie wat later begint en eindigt. Ik
ben erg blij met de medewerking van het kerkkoor, waarvan
ik de afgelopen 5 jaar met veel genoegen lid ben geweest.
Frans van der Sar
KINDERNEVENDIENST
In augustus is de kindernevendienst nog met vakantie

Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 6 AUGUSTUS; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Anja van Holst
Mattheus 14,13-21; Mw. D. Constant
Mw. A. Laureys-Kutsch
Zending
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens
ZONDAG 13 AUGUSTUS

Predikant

Ds. Truus Schouten

Ds. G. Schouten, was predikant in Brugge van 1975 – 1979
en daarna achtereenvolgens in Nederland en België;
ze is ondertussen emeritus predikant en woont in Deurne

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Anja van Holst
Mevr. C. Bauwens
Solidariteitsfonds
Fam. ten Kate
De Brugse Kerkbode,

AUGUSTUS 2017, bladzijde 11

ZONDAG 20 AUGUSTUS
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
Mattheus 15, 21-28; Mw. H. Coudyser
Mevr. M. Lammens
Oikocredit
Dhr. A. Eversen en Mw. Nastaran
Moghadam
ZONDAG 27 AUGUSTUS

Predikant
Ouderling
Diaken
Hoofdlezing
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Mattheus 16, 21-27; Mw. A. Klifman
Anja van Holst
Mw. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Fam. P. Luteijn

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

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dimos de Beun
Mevr. C. Bauwens
Zending
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: 10 september Mevr. J. Lagauw-Wage; 17 september Fam. W. Buijs;
24 september Fam. J. van Groenigen; 1 oktober Fam.
A. Deceuninck.
De Brugse Kerkbode,
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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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