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INLEIDING
Voor u ligt het laatste kerkblad van mijn hand. Op verzoek
van de kerkenraad is het een dubbelnummer voor september en oktober. Als alles voorspoedig verloopt zal in het
eerstvolgende nummer in november de bevestiging van mijn
opvolger kunnen worden aangekondigd aan wie ik het stokje van de kerkbode graag doorgeef. U vindt een wat beschouwelijk artikel tussen Woord en werkelijkheid en in het
teken van afscheid en terugzien. Verder zoals altijd het
nieuws uit de VPKB en het gemeentenieuws.
Frans van der Sar
MENSEN VAN DE WEG
Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
.

Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij

Lied 753

Het christelijk leven voltrekt zich tussen Woord en werkelijkheid. Het is een weg waarop je nooit precies weet waar je
bent. Een weg die je daarom moet blijven zoeken en waarop
het ook niet vast ligt wie je bent. De werkelijkheid zoals ze
zich voordoet is ‘een lied van schijn en wezen’. Het Woord
van God te horen en te verstaan in de werkelijkheid van deze wereld is een opdracht zonder einde, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. Wie je kunt en moet zijn op de weg
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ontdek je steeds opnieuw in de navolging van Christus.
Identiteit is wie wij voor elkaar en met elkaar kunnen zijn.
Je identiteit ligt niet vast en ze is niet je persoonlijk eigendom; ze behoort Christus toe.
Het was een van de eerste benamingen voor christenen: de
mensen van de Weg. Saulus noemt de volgelingen
van Jezus zo in Handelingen 9:2 voordat hij Paulus
werd. Ook hij werd een ander mens toen hij zelf de
Weg vond. Jezus mepte hem
van zijn paard en Saulus
werd Paulus. Verder in
Handelingen
vinden
we
meer verwijzingen naar de
Weg en de mensen die de Weg gaan. Pas later kwam in Antiochië het woord ‘christenen’ in gebruik.
Mensen van de Weg
Mensen van de Weg, mensen onderweg zijn we dus. Theologie en filosofie hebben eeuwenlang het duurzame en eeuwige willen ontdekken op deze weg, in de veranderlijkheid
van tijd en geschiedenis. Maar de pretentie, dat daar veel
waars en wezenlijks over te zeggen is, is in de 20e eeuw erg
op de tocht komen te staan. Voor velen in
deze tijd is dat een gemis dat zij niet willen aanvaarden. Ze zijn op zoek naar hun
plaats en identiteit in een veranderlijke
tijd en willen die plaats en identiteit verdedigen. Dat is een gevaarlijke verzoeking. Voor een christen is het fundamenteel om op weg te
willen blijven in de voetsporen van Jezus richting het KoDe Brugse Kerkbode,

SEPTEMBER-OKTOBER 2017, bladzijde 2

ninkrijk van God, tussen Woord en werkelijkheid. Christenen weten dat ze niet van deze wereld zijn maar van een wereld die komen moet en die toch al Zijn Licht vooruitwerpt
in onze tijd en in ons leven.
Kerken zijn van nature conservatieve instituties, gericht op
duurzaamheid en voortbestaan. Ze houden vast aan bekende wegen uit vrees voor onverkende paden. Gelukkig begint
dat te veranderen. Voor het christelijk leven kan het nooit
anders zijn dat je onbekende wegen wilt gaan. Jezus zelf
gaat voor je uit. Als kerken te conservatief zijn, zoeken de
gelovigen zelf hun weg, en als de kerk geen relevante aanwijzingen geeft gaan ze hun eigen weg. Dat laatste is ook
een verzoeking. Want het gaat toch om die ene Weg die Jezus is, en de Waarheid en het Leven.
Een gepast beeld voor de kerk in
onze tijd is weer het oude mooie
beeld van een bootje dat over de
wereldzeeën zwerft: ‘scheepken
onder Jezus hoede’. Hijzelf, gaande over het water, wijst de Weg.
Een weg die zelfs over chaoswater
begaanbaar kan zijn voor wie op
Jezus vertrouwen.
Terugkijken
Gelukkig stormt het niet de hele tijd onderweg. Er is onderweg ook altijd veel moois te zien en veel goeds te beleven en
te genieten. Het is jammer als je daarvoor op de levensweg
je ogen sluit. Ik zie met grote dankbaarheid terug op de periode van 5 jaar waarin ik predikant mocht zijn van de protestantse gemeente ’t Keerske. Een gemeente met deze
grootte heeft eigenlijk een ideaal formaat. Het is klein genoeg dat iedereen elkaar wel kent en groot en gevarieerd geDe Brugse Kerkbode,
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noeg om zichzelf als gemeenschap steeds weer te kunnen
vernieuwen.
Dat ervaar je in de zondagse vieringen maar ook in alle verdere gezamenlijke activiteiten die er worden georganiseerd.
Ook als predikant ervaar je dat. Het was daarom fijn om
hier mijn loopbaan als gemeentepredikant te mogen afsluiten. Predikant blijf je ook daarna. Zoals dat voor alle gemeenteleden geldt in de reformatorische traditie. In protestantse kerken is het predikantsambt te samen met de andere ambten een verbijzondering van het algemene ambt. Tot
zulke verbijzonderingen kan ieder worden geroepen. Het is
specialisatie en taakverdeling op de weg die wij met elkaar
gaan: de Weg, Zijn Weg. Maar het algemene ambt is een gezamenlijke opdracht en staat volledig in het teken van het
tezamen gaan van de Weg.
De stad Brugge is in die vijf jaar balsem
voor mijn ziel geweest. Het is een ‘blast
from the past’. Troostrijk en bemoedigend
was het steeds om zoveel schoonheid bijeen
te zien op een kleine plek.
Van de goede oecumenische verhoudingen en samenwerking heb ik heel erg genoten. Ik heb daar al eerder over geschreven. Het heeft belemmeringen in mij zelf weggenomen
om de eenheid van het Lichaam van Christus dieper dan
voorheen te beleven. Het zal het thema zijn van de preek in
de afscheidsdienst.
Wij gaan uiteen op 24 september maar blijven verbonden in
de ene Weg die Jezus Christus is. Daarop zal ik wellicht ook
weer een ander mens worden dan ik in Brugge was en andere identiteiten aanvaarden. Maar ik ben diep dankbaar
voor alles wat ik met deze gemeente heb kunnen delen. Ik
heb daarin heel veel mogen ontvangen.
Frans van der Sar
De Brugse Kerkbode,
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Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

NIEUWS UIT DE VPKB

Protestantse Solidariteit bestaat 40 jaar, een goede reden
om de organisatie in de kijker te zetten. Er is de laatste
jaren veel veranderd, maar het elan is zeker niet verminderd. De organisatie is afgeslankt omdat grote projecten met
overheidssteun niet meer haalbaar waren. De toenemende
administratieve en organisatorische eisen van de overheid
vroegen om steeds meer inspanningen/personeel. Om dat
mogelijk te maken zou een sterk opgevoerde fondsenwerving
en het weglaten van een duidelijke protestantse identiteit
nodig zijn. Zelfs dan zou fondsenwerving moeilijk zijn in
een land waar de grote meerderheid van de bevolking een
rooms-katholieke achtergrond heeft.
Er is gekozen voor een kleine organisatie met een duidelijk
protestantse identiteit. Het geeft de mogelijkheid om heel
goed samen te werken met onze partners in Afrika die vaak
een zelfde signatuur hebben. Het geeft volop mogelijkheden
om, op weliswaar bescheiden schaal, zeer effectief te
werken.
Gelukkig krijgen we ook steun van protestantse organisaties
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van elders die ons als specialist zien, maar in eerste
instantie is Protestantse Solidariteit afhankelijk van de
eigen
achterban
in
de
VPKB,
het
is
onze
ontwikkelingsorganisatie. Dat is ook de reden om deze
maand aandacht te geven aan Protestantse Solidariteit.
Op zondag 17 september zal er een groot paneel in ’t
Keerske staan waarop de geschiedenis en de activiteiten van
nu worden uitgelegd. Op zaterdag 23
september, voor de BBQ,
zal de
enthousiaste voorzitter van de Raad van
Bestuur, Mevr. Annie Van Extergem een
presentatie geven waarbij onze nieuwe
beamer opnieuw zijn nut zal bewijzen.
Het programma op zaterdag 23 september, georganiseerd
door VZW “Vrienden van de VPKB Brugge” ziet er als volgt
uit: 18.00u –18.45u: Presentatie Protestantse Solidariteit.
Iedereen welkom. 19.00u - BBQ. Inschrijven. Meer info over
het laatste op het mededelingenbord en dit kerkblad
Intussen nodig ik u uit alvast een kijkje te nemen op de
website www.protestantsesolidariteit.be U krijgt dan een
duidelijk beeld van de missie en de projecten. Er wordt ook
aandacht gegeven aan het 40-jarig bestaan en het feest op
30 september in Genval.
Jan van Groenigen.
200 JAAR BRABANTDAMKERK
De Protestantse kerk in de Brabantdam is sinds 1817, door
toedoen van Koning Willem I, gehuisvest in de voormalige
kapel van het Kapucijnenklooster. Om deze 200ste verjaardag luister bij te zetten wordt er op zondag 1 oktober 2017
om 15:00 een plechtige officiële viering gehouden in het bijzijn van ambtsdragers van de stad en geloofsgemeenschappen. Wie de dienst wil bijwonen gelieve voor 25 september
De Brugse Kerkbode,
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zijn of haar komst te bevestigen aan mevr. R. Martens , Email: rita.martens@telenet.be of tel: 09/362.83.38
Aansluitend is er de presentatie van het Huldeboek: Geloof
en vrijheid. 200 jaar Protestantse Brabantdamkerk te Gent.
Onze hartelijke gelukwensen met dit jubileum!

GEMEENTENIEUWS
BEZOEK AUSTRALISCH KOOR VOICES OF BIRRALEE
Op woensdag 20 september komt een koor van de Australische organisatie Voices of Birralee repeteren in ’t Keerske.
Deze organisatie zendt koren uit om te zingen bij herdenkingen van de Australische soldaten die deelgenomen hebben aan de Eerste Wereldoorlog. Het koor dat bij ons te gast
is zal aanwezig zijn bij de herdenking van de 3e slag bij Ieper

op het Buttes New British Cemetery bij Polygon Wood op 26
September. Wij stellen ’t Keerske graag ter beschikking en
zij hebben gemeenteleden hartelijk uitgenodigd om het laatste half uur van hun eerste repetitie in België bij te wonen.
U bent dus van harte welkom vanaf 14:30!
BARBEQUE
Op zaterdag 23 september schuiven we om 19u de voetjes
onder tafel voor een gezellige en uitgebreide BBQ. Deze
wordt om 18u voorafgegaan door een gratis spreekbeurt
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over Protestantse Solidariteit door de voorzitster, Mevr.
Annie Van Extergem.
Als lid van de VZW “De Vrienden van de VPKB Brugge”
betaalt u 18 Euro voor de BBQ, voorafgegaan door een
glaasje bubbels en gevolgd door een kop koffie of thee. Wijn
is niet inbegrepen. Water wel. Niet-leden betalen 20 Euro.
De opbrengst van de avond gaat integraal naar Protestantse
solidariteit.
Inschrijven en vooraf betalen is een must (vóór 15
september!!) Om praktische redenen moeten we de
inschrijvingen beperken tot 34 personen. Wees er dus vlug
bij Verdere inlichtingen op het tel.nr. 050-385037
Dany Constant

LUTHER, STEM DIE DE
STENEN BREEKT
500 JAAR REFORMATIE
VERSLAG VAN DE PERMANENTIE OPEN KERKEN 2017
In de eerste plaats veel dank voor de vrijwilligers die één of
meerdere namiddagen permanentie hebben gehouden. Dus
dank aan de dames Gaby Labeur, Mirjam Lammens, Annegret Laureys, Riek ten Kate, Johanna Wage, de heren
Adrien Deceuninck, Geert Demol, Albert Eversen, Jan van
Groenigen, Patrick Hellebuck, Frans van der Sar en de families Wim en Ella Buijs, Dany en Willy Constant, Peter en
Anja van Harrewijn-van Holst en Eric en Jeanine Libbrecht.
Zeker niet minder dank aan de personen die zich ingezet
hebben om deze goed verzorgde tentoonstelling tot stand te
brengen: de heren ds. Frans van der Sar, Johan DelameilDe Brugse Kerkbode,
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leurre, Jan van Groenigen, Geert Demol, Albert Eversen en
de dames Dany Constant en Riek ten Kate.
In het totaal was de tentoonstelling 17 namiddagen geopend. Het aantal bezoekers was tussen 8 en 38. Totaal aantal bezoekers 310 (vorig jaar 332), hetgeen een gemiddelde
van ruim 18 personen per namiddag oplevert.
Bezoekers
– Opvallend veel Bruggelingen kwamen even binnen, vooral
geïnteresserd in ‘t Keerske en de Reformatie. Zes Brugse
stadsgidsen kwamen een kijkje nemen om meer over Luther
en de Reformatie te weten te komen.
– Ook toonden vele andere West-Vlamingen hun interesse.
– Er kwamen buitenlandse bezoekers uit Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Amerika
en Zuid-Afrika.
Interesses
Sommige mensen kwamen even binnen, keken kort rond en
gingen dan weer buiten. Anderen waren zeer geïnteresseerd
in de presentatie over Maarten Luther: Zo’n 75 mensen
volgden de volledige presentatie. Voor 2 Bruggelingen is deze zelfs op een memorystick gezet. Er ontstonden regelmatig
goede gesprekken .
Er werden 16 Luthertasjes verkocht, gevuld met zeer uitgebreide informatie. Dany Constant ontving vier maal een
groep geïnteresseerden, die de protestantse wandeling in
Brugge virtueel maakten, en daarna met een info tasje zelf
op pad konden gaan.
Riek ten Kate
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Kerkenraadsverkiezingen
De heren Jan van Groenigen, Dhr. Patrick Hellebuck en
Dhr. Albert Eversen, die zich herkiesbaar hadden gesteld,
werden bij de verkiezing na afloop van de kerkdienst op 6
augustus met algemene stemmen herkozen.
OECUMENISCHE MOMENTEN IN VERLEDEN EN
TOEKOMST
Op 4 juli was er een oecumenisch panelgesprek ter afsluiting van een meerdaagse studieconferentie in het
Grootseminarie waaraan meer dan 100 priesters, religieuzen en leken uit Westvlaanderen deelnamen. Het thema
was: Geloven in God: ankerpunten en struikelstenen. Vader
Bernard Peckstadt, Rev. Augustine Nwaekwe en ik spraken
vanuit een in meerdere jaren gegroeide verbondenheid
waarin we elkaar goed aanvulden.
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Een ontmoeting met
de nieuwe bisschop,
Mgr. Lode Aerts, na
afloop van het Te
Deum op 21 juli.

Op 29 juli was ik op uitnodiging van pastoor Jozef Quaghebeur samen met mijn echtgenote en met andere voorgangers te gast bij een parochieontmoeting van de parochie
Sint-Kruis met een Anglicaanse gemeente uit Engeland
waarmee deze parochie al vele jaren goede contacten en wederzijdse bezoeken onderhoudt. Het was een avond met
mooie gesprekken en prachtige muziek
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Op zaterdag 7 oktober (van 10.00 u tot 16.30 u.) vindt in de
Sint-Andriesabdij Zevenkerken een nationale studiedag
plaats op initiatief van de Katholieke Nationale Commissie
voor Oecumene. Het thema zal zijn: De impact van de Hervorming in onze kerken. De sprekers zijn de lutherse predikant Ds. Bruneau Jousselin, Prof. Annemarie Mayer, Professeur Antoine Arjakovsky (orthodox) en dhr. Jelle Creemers (evangelicaal). U kunt zich online inschrijven op dit
adres: https://oikoumene.interdio.be
Op zondag 12 november organiseert de Oecumenische
Werkgroep ‘Samen rond de Bijbel’ een programma waarin
het begin van de Reformatie wordt belicht door
‘Bruggelingen van toen’, ondersteund door een verteller. Het
geheel is een creatie van Johan Delameilleure.
Het vindt plaats in het Meersenhuis (Oostmeers 3, Brugge),
aanvang 15:00 uur. Inkom: 5 €, -12j. gratis, 12-18j. 3 €.
AFSCHEID, VERHUIZING EN NIEUW ADRES
De afscheidsdienst op 24 september zal met het oog op
gasten van ver weg of dichtbij om 10:30 beginnen. Na afloop
is er een receptie. Wij verhuizen als alles goed gaat op
dinsdag 26 september. Ons nieuwe adres is vanaf die
datum: Spinhuispad 18, 3111PX Schiedam, Nederland. Een
telefoonnummer weet ik nog niet, maar het emailadres blijft
gelijk: fransvandersar@gmail.com
Frans van der Sar

Uitzicht uit de
woonkamer in
Schiedam
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KINDERNEVENDIENST
Op 24 september is er weer kindernevendienst

Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 10 SEPTEMBER
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. H. Fresen
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Lieve Vercruysse
Mevr. M. Lammens
Arkgemeenschap
Mevr. J. Lagauw-Wage

ZONDAG 17 SEPTEMBER; AUTOLOZE ZONDAG
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Boekhout
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Alexander Vangaever
Mw. A. Laureys-Kutsch
Protestantse Solidariteit
Fam. W. Buijs

ZONDAG 24 SEPTEMBER; AFSCHEIDSDIENST
N.B.: aanvang 10:30; er is kindernevendienst
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Lieve Vercruysse
1Cor. 12: 4-31
Mevr. C. Bauwens
Kerk
Fam. J. van Groenigen
De Brugse Kerkbode,
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ZONDAG 1 OKTOBER
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. J. Delameilleure
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Anja van Holst
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. A. Deceuninck
ZONDAG 8 OKTOBER

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. R. Sette
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Hans Helsen
Mw. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens

ZONDAG 15 OKTOBER; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. T. Schouten
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Hans Helsen
Mevr. C. Bauwens
Mercyships
Fam. W. ten Kate
ZONDAG 22 OKTOBER

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. R. Goemare
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Anja van Holst
Mevr. M. Lammens
Kapkamp 2018
Dhr. A. Eversen en Mw. N. Moghadam
De Brugse Kerkbode,
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ZONDAG 29 OKTOBER; HERVORMINGSZONDAG
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Boekhout
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Lieve Vercruysse
Mw. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Fam. P. Luteijn
ZONDAG 5 NOVEMBER

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

??
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Anja van Holst
Mevr. C. Bauwens
Zending
Fam. J. Klifman
ZONDAG 12 NOVEMBER

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. Pascal Lauwaert
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Alexander Vangaever
Mevr. C. Bauwens
Diaconaal doel
Mevr. J. Lagauw-Wage

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 19 november Fam. W. Buijs ; 26 november Fam. J. van Groenigen
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Er zijn verschillende gaven,
zijn verschillende dienende
Heer; er zijn verschillende
kracht, maar het is één God
dereen teweegbrengt.

maar er is één Geest; er
taken, maar er is één
uitingen van bijzondere
die ze allemaal en bij ie-

1Corinthe 12: 4-6
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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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